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Anotace 

Diserta ní práce se zabývá jedním z mnoha možných nástroj ídícího rozhodovacího 
investi ního procesu výstavby na území typu Brownfields, kdy takovýto nástroj má 
nepochybn  zna ný a tedy i podstatný vliv – podíl na výsledný stav rozhodovacího procesu 
v rámci celkového ídícího rozhodovacího investi ního stavebního zám ru. 

K tomu, aby bylo možné dostate n  posoudit podstatný vliv – podíl daného nástroje 
( i jinak podmíne n  souvisejících okolností) ídícího rozhodovacího investi ního procesu 
výstavby, bylo nezbytné provést elementární analýzu znak  – faktor  takovéhoto celkového 
rozhodovacího investi ního stavebního zám ru. Z tohoto d vodu bylo názorn
demonstrováno šest rozdílných investi ních stavebních zám r  výstavby na území typu 
Brownfields daného regionu, kdy charakterem a tedy i spole ným znakem takovéhoto procesu 
výstavby je skute nost, že takto pojaté území již bylo a je zastav no, avšak v sou asné dob
není využíváno a mnohdy je práv  toto území i zdrojem spole ensky nep ijatelných konvencí, 
které negativn  ovliv ují celospole enské d ní daného územního celku. 

Diserta ní práce je tedy zam ena na šest typov  odlišných stavebních investi ních 
zám r  výstavby na území typu Brownfields daného regionu, definované v technologickém 
len ní v rámci jednotlivých stavebních objekt  p edm tného stavebního investi ního 

zám ru, kdy tyto stavební investi ní zám ry svými typologiemi (zejména pak svými 
charaktery, svými ú ely a svými celospole enskými významy) nov  plní mnohdy odlišné 
spole enské funkce daného regionu. Demonstrativn  je tedy ešena a posuzována 
komparativní analýza (na základ  elementární analýzy) s cílem stanovení zejména 
jednotlivých faktor , které lze nikoliv pouze analyzovat, ale p edevším pak závazn  definovat 
jakožto teoretický základ pro rozhodovací procesy celkového investi ního procesu výstavby. 

Na základ  definovaných p edm tných investi ních stavebních zám r  a zárove  na 
základ  typologicky stanovených hlavních inností technologické stavební výroby [5], [8] 
byla provedena finan ní analýza nákladovosti jednotlivých inností až do úrovn
jednotkových cen – náklad  [2], a to elementárn  a individuáln  u každého jednotlivého 
investi ního stavebního zám ru. Následn  bylo provedeno porovnání a zpracování zjišt ných 
údaj  a zjišt ných dat. Teoretické vyhodnocení datových soubor  získaných údaj  bylo 
provedeno na základ  matematické statistiky (matematické pravd podobnosti) [1], [4], [12], 
[17], [19], [22] – v rámci p edem definovaných podmínek. 

V záv ru této diserta ní práce jsou pak shrnuty výsledky, které autor této diserta ní 
práce svým v deckým zjišt ním zpracoval, vyhodnotil a ustanovil jakožto teoretický základ 
pro rozhodovací procesy celkového investi ního procesu výstavby, p ípadn  jakožto ve 
stavební praxi analogicky aplikovatelné postupy (podklady) pro další navazující stupe
(stupn ) celkového ídícího rozhodovacího investi ního stavebního zám ru. 

Klí ová slova 

Brownfields, Greenfields, Lofty, Loftové byty, Ekonomická teorie, Matematická statistika, 
P edm tný stavební investi ní zám r, Rozborová nákladová analýza, Rozhodovací ídicí 
investi ní proces, Udržitelný rozvoj. 
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Abstract 

The thesis deals with one of the many possible tools of the management decision-
making investment construction process on brownfield sites, in which case such a tool has 
undoubtedly a substantial and thus significant influence – impact on the resultant state of the 
decision-making process within the entire management decision-making investment 
construction plan. 

To be able to assess adequately the significant influence – impact of the given tool (or 
other conditionally related circumstances) of the management decision-making investment 
construction process, it was necessary to make an elementary analysis of the signs – factors of 
such overall decision-making investment construction plan. For this reason, six different 
investment construction plans on brownfield sites in the given region have been illustrated, 
when the nature and, therefore, a common sign of such construction process is the fact that 
such land has already been built-up but currently is not used and such a site is also often a 
source of socially unacceptable conventions that have negative effect on the events occurring 
in the given area. 

The thesis is thus focused on six different types of construction investment plans on 
brownfield sites in the given region, defined in the technological division within the 
individual constructions of the construction investment plan in question, while these 
construction investment plans and their typology (in particular their nature, purpose and all-
society meaning) do newly serve different social functions in the given region. A comparative 
analysis is thus demonstrated and assessed (on the basis of the elementary analysis) with the 
objective to determine the individual factors that can be not only analyzed but mainly defined 
as a theoretical basis for the decision-making processes of the overall investment construction 
process. 

Based on the defined investment construction plans as well as on the typologically 
determined main activities of the technological construction production: [5], [8], a financial 
analysis of cost demands of the individual activities up to the level of unit prices – costs [2] 
was made, namely elementarily and individually for each specific investment construction 
plan. Subsequently, a comparison was made and the identified data was processed. 
Theoretical assessment of the data files was made on the basis of mathematical statistics 
(mathematical probability): [1], [4], [12], [17], [19], [22] – on the pre-defined conditions. 

The final part of the thesis is a summary of the results that the author of this thesis has 
processed, assessed and determined in his research and findings as a theoretical basis for the 
decision-making processes of the overall investment construction process and also in the 
building practice analogically applicable procedures (back-up data) for the next follow-up 
step (steps) of the overall management decision-making investment construction plan. 

Keywords 

Brownfields, Greenfields, Lofts, Loft Apartments, Economic Theory, Mathematical Statistics, 
Construction Investment Plan, Cost Analysis, Management Decision-Making Process, 
Sustainable Development. 
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1. Úvod 

Stavebnictví je neodd litelnou a podstatnou sou ástí dnešního národního hospodá ství 

eské republiky. Stavební pr mysl pak jako celek má ve svém d sledku p ímý vliv na rozvoj 

a utvá ení (formování) spole nosti, spole enských zvyk  a zejména má p ímý vliv na kvalitu 

a na ekonomickou stránku spole enského života daného regionu i daného území. 

Celospole enský význam stavebnictví tedy nelze v žádném p ípad  podce ovat. 

Je nep ehlédnutelné, že stavebnictví, jakožto i ada jiných pr myslových výrobních 

odv tví, prochází v sou asné dob  významnými zm nami. Neustále zvyšující se trendy 

stavební výroby, aplikace nových technologií, dodržování nových technických legislativních 

p edpis  a v neposlední ad  i uplat ování prvk  trvale udržitelného rozvoje vede 

k výraznému rozší ení kladených požadavk , což je mnohdy bez uskute n ní ádné 

hloubkové analýzy i jiného podrobného elementárního rozboru t žko splnitelné. P edevším 

požadavek trvale udržitelného rozvoje p ináší na koncepci stavebního plánování a na 

koncepci stavební výroby nový pohled, jehož d sledkem jsou nové trendy. Významnou 

zm nou posledních patnácti let je požadavek na koncep ní posuzování r zných vliv , které 

s sebou výstavba a  již v pozitivním nebo negativním smyslu slova nese. Je t eba upírat 

pozornost r znými sm ry tak, aby byl brán ohled na okolní stávající i jinak p ilehlé objekty 

[48], [49], [50], [51], [52] a  už výrobní i obytné, nebo ohled na životní prost edí [32], [33] 

apod. Tyto postupy by m ly zaru it to, že okolí stavby (region, území, sousední objekty) není 

zatíženo nep ípustným p ekra ováním stanovených limit  (hluk, prach, smog) [32], [33], 

[46], protože tak bychom jednali v rozporu s trvale udržitelným rozvojem. 

Nelze také opomenout, že i ostatní spole enské požadavky, jako nap . výstavba 

nových výrobních závod  a s tím i úzce spojená migrace - p esídlení obyvatel z d vodu 

zam stnání, nebo spole enské i sportovní vyžití, jsou pak p ímými faktory, které definují 

požadavky na využití daného území, p ípadn  na využití daného funk ního územního celku 

(územního regionu). 

Velký a tedy i podstatný význam, který zna nou m rou ovliv uje proces rozhodování, 

je i finan ní p isp ní, kofinancování (finan ní spolupodílnictví) – formou dotace, pobídky i 

p ísp vku, a  už nap . z úrovn  Evropské unie nebo z úrovn  státu eská republika, kde 

p edevším zájmovým cílem t chto institucí je mimo jiné i rozvoj regionu, snížení 
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nezam stnanosti v daném regionu, ale ve svém d sledku i zvýšení konkurenceschopnosti a 

podpora podnikání na všech úrovních národního hospodá ství eské republiky. Z t chto 

d vod  je tedy velice d ležité stanovit a dostate n  zohlednit všechny faktory, které svým 

charakterem budou v celém rozhodovacím procesu investi ní výstavby jako faktory p ímé 

nebo faktory nep ímé i faktory negativní nebo faktory pozitivní. 

Sou asná platná legislativa [32], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50], [51], [52] 

týkající se stavebního odv tví je definovaná tedy zejména zákonem [32] . 183/2006 Sb., 

O územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon - platný od 01. 01. 2007) ve zn ní 

pozd jších p edpis  a novel (zákon . 350/2012 Sb. – novela stavebního zákona), stanovuje 

požadavky týkající se mimo jiné i územního plánování [48], [49], [50], [51], [52] a zárove

stanovuje požadavky, jakým zp sobem bude dané území, daná lokalita, daný pozemek 

využitelný práv  ve vztahu k technickým legislativním p edpis m. Tyto základní legislativní 

technické požadavky se nazývají regulativa a jsou využívány a posuzovány v rozhodovacím 

investi ním procesu výstavby, jakožto jedny z velmi d ležitých (klí ových) faktor , 

ovliv ující celkový investi ní zám r výstavby. 

Správné a ádné posouzení regulativ (klí ových p ímých faktor ) pak vede 

k efektivnosti celého procesu výstavby. V p ípad  špatného i nedostate ného posouzení 

regulativ (klí ových faktor ) dochází k uplatn ní nehospodárného a tedy i neefektivního 

zp sobu celého procesu výstavby, asto pak doprovázeného vysokým stupn m rizika vzniku 

škod a to vše v p ímé souvislosti týkající se vynaložení neúm rn  vysokých finan ních 

prost edk . 

Trend a charakter výstavby lze v sou asné dob  definovat pomocí dvou základních 

typ  využití území. Jedná se o využití území v anglickém názvu „Greenfields“ (dále jen 

Greenfields) a dále se jedná o využití území v anglickém názvu „Brownfields“ (dále jen 

Brownfields). Oba tyto anglické výrazy jsou b žnými pojmy používanými v eském 

stavebním odv tví. 

1.1. Výklad pojm , definice a význam 

Jelikož v sou asné dob  není ucelený nebo jinak definovaný odborný právní výklad 

týkající se významu pojmu Brownfields nebo Greenfields, stanovil autor této diserta ní práce 

pro ú ely této diserta ní práce nejlépe vystihující, charakterizující pravý význam a tedy 
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i podstatu – meritum v ci, pojmy (definice, výklad), které vychází zejména z definice 

ministerstva životního prost edí (MŽP), ministerstva pro místní rozvoj (MMR), regionálních 

opera ních program  (ROP) a z konzultací s investory, kte í již realizovali výstavby na území 

typu Brownfields nebo Greenfields. 

Greenfields 

Jedná se o anglický výraz - zelené pole, kde p eklad byl užíván p edevším ke konci 

devadesátých let minulého století. eský jazyk nemá pro tento pojem jednozna ný výraz, 

rovn ž tak neexistuje zcela fixní definice tohoto pojmu (není zakotveno v eské 

platné legislativ ). 

Za Greenfields (z pohledu urbanistické terminologie – územního plánování [48], [49], 

[50], [51], [52]) je považováno území, na n mž doposud nebyla realizována systematická 

lidská innost nezem d lského charakteru (za zem d lskou innost je v tomto slova smyslu 

považována pouze rostlinná výroba). V daném p ípad  se tedy jedná o zem d lskou p du, 

lesy, louky, neregulované vodní toky a ostatní p írodní plochy. 

Z pohledu teorie udržitelného rozvoje je prioritní zp tné využití Brownfields pro 

realizaci nových staveb p ed zástavbou Greenfields. 

Brownfields 

Jedná se o anglický výraz - hn dé pole, kde p eklad byl užíván p edevším ke konci 

devadesátých let minulého století. eský jazyk nemá pro tento pojem jednozna ný výraz, 

rovn ž tak neexistuje zcela fixní definice tohoto pojmu (není zakotveno v eské 

platné legislativ  na rozdíl nap íklad od USA). 

Za Brownfields (z pohledu urbanistické terminologie – územního plánování [48], [49], 

[50], [51], [52]) je považováno opušt né území (které se mnohdy vyzna uje zna nými 

plošnými rozm ry) s nevyužívanými, nefunk ními, polorozpadlými i rozpadlými objekty 

[46]. T mito objekty jsou zpravidla bývalé výrobní pr myslové i zem d lské areály, ale též 

bytové i administrativní budovy nebo stavební komplexy [32]. 

V širším úhlu pohledu však lze za území Brownfields považovat nevyužívané území, 

na n mž již byla realizována systematická lidská innost nezem d lského charakteru (za 
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zem d lskou innost je v tomto slova smyslu považována pouze rostlinná výroba), a to bez 

ohledu na druh innosti a dobu, kdy tato innost byla na tomto území realizována. 

Z pohledu teorie udržitelného rozvoje je prioritní zp tné využití Brownfields pro 

realizaci nových staveb p ed zástavbou Greenfields. 

Udržitelný rozvoj 

Jedná se o proces, který pln  zohled uje v rozhodovacím ízení požadavky spojené 

a definované ve vztahu k plnohodnotnému zachování p irozené funkce zejména ekosystém

v rámci životního prost edí pro sou asnou a budoucí generaci lidské spole nosti [28], [32], 

[26], [46]. Udržitelný rozvoj se tak v sou asnosti právem stal trvalým atributem jak 

rozhodovacího ídícího investi ního stavebního zám ru, tak i vlastního výrobního procesu – 

procesu výstavby a vlastního užívání, nebo  práv  p i dodržování a uplat ování zásad 

udržitelného rozvoje lze zachovat d stojné a spole ensky p ijatelné prost edí daného území, 

daného regionu. 

Udržitelný rozvoj lze definovat i jako jeden z nástroj  rozhodovacího investi ního 

procesu výstavby na území typu Brownfieds. Tato diserta ní práce v rámci definovaných 

stavebních investi ních zám r  výstavby na území typu Brownfieds rovn ž vychází 

z obecných princip  a zásad udržitelného rozvoje. 

Diserta ní práce p i pln ní svého cíle, který je definován v kapitole X pracuje se šesti 

typov  odlišnými stavebními investi ními zám ry výstavby na území typu Brownfieds 

daného regionu [76], [77], [78], [79], [80], [81], [82], [83], [84], [85], [86], [87] definované 

v technologickém len ní v rámci jednotlivých stavebních objekt  p edm tného stavebního 

investi ního zám ru, kdy tyto stavební investi ní zám ry svými typologiemi (zejména pak 

svými charaktery, svými ú ely a svými celospole enskými významy) nov  plní mnohdy 

odlišné spole enské funkce daného regionu [32], [46]. 

P ehled investi ních zám r  výstavby na území typu Brownfieds Moravskoslezského 

regionu. 
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P edm tný stavební investi ní zám r . 1. 

Spole enské centrum, BREDA & WEINSTEIN, Opava 

P edm tný stavební investi ní zám r . 2. 

Rekonverze PLYNOJEMU v NKP v Dolní oblasti Vítkovice na 

MULTIFUNK NÍ AULU 

P edm tný stavební investi ní zám r . 3. 

Nová KAROLINA OSTRAVA – TROJHALÍ 

P edm tný stavební investi ní zám r . 4. 

Výstavba moderního Energocentra pro NKP Dolní oblast Vítkovice s využitím 

netradi ních zdroj  energií. 

P edm tný stavební investi ní zám r . 5. 

Obchodn  zábavní centrum FORUM - Nová Karolina, Ostrava 

P edm tný stavební investi ní zám r . 6. 

Sv t techniky SCIENCE and TECHNOLOGY centrum v Ostrav

2. P ehled o sou asném stavu ešené problematiky 

2.1. Sou asný stav ešené problematiky – rozhodovací ídící investi ní proces 

Téma diserta ní práce týkající se rozhodovacího ídícího investi ního procesu lze 

charakterizovat jako téma aktuální, soudobé a p edevším vycházející z pot eb b žné, tedy 

každodenní stavební praxe. V sou asné dob  proces rozhodování v rámci ídícího 

investi ního procesu stavebního zám ru provází mimo jiné celá ada nedostatk

a nejasností, které ve svém kone ném d sledku znamenají vysoké riziko pro všechny 

zú astn né subjekty a které doposud nejsou v cn , systematicky ani koncep n ešeny 

v žádné literatu e ani v žádné v decké i jiné publika ní innosti. Z tohoto d vodu je 

téma této diserta ní práce v cn  a koncep n  sm ováno práv  do oblasti rozhodovacího 

ídícího investi ního procesu stavebního zám ru. 

Sou asný stav ešené problematiky je nikoliv pouze z jednoho pohledu, ale 

i z více pohled , neuspokojivý. D vody takového stavu mohou být nap . nedostatek 

relevantních podklad , asová tíse  rozhodovacího procesu, neodbornost 

a nekompetentnost zú astn ných osob, které ídí i jinak se podílí na rozhodovacím 

ídícím investi ním procesu stavebního zám ru. 
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Rozhodovací ídící investi ní proces stavebního zám ru lze v sou asné dob

posuzovat jako prvo adou a velice d ležitou innost, která svým významem m že 

pozitivn  nebo negativn  (zejména z pohledu efektivnosti a nákladovosti) ovlivnit 

celkový dopad v rámci celkového procesu investi ní výstavby. Je nepochybné, že p ijmout 

takové rozhodnutí, které bude vycházet ze všech asov  dostupných informací a podklad , 

vyžaduje nikoliv pouze d kladnou p ípravu, ale vyžaduje i zohledn ní všech vliv  (faktor ), 

které mohou mít p ímý ale i nep ímý nebo negativní i pozitivní vliv na investi ní proces 

stavebního zám ru. V neposlední ad  jsou nezbytné i zkušenosti z obdobných již 

realizovaných i jinak uskute ovaných stavebních investi ních zám r . 

V sou asné dob  v rámci rozhodovacího ídícího investi ního procesu stavebního 

zám ru nejsou stanoveny, p ípadn  nejsou dostate n  definovány, atributy i faktory, 

které by svým charakterem a významem plnohodnotn  definovaly a zohled ovaly 

skute nosti, které nelze opominout i jinak podce ovat. Mnohdy jediným požadavkem 

pro dané rozhodovací ízení ídícího investi ního procesu stavebního zám ru je výše 

náklad  (výše investic), tedy cena [2], [31], [34], [42]. Nutno konstatovat, že v rámci 

investi ních náklad  jsou velmi asto nedostate n  zohled ovány skute né náklady na 

vybudování a realizaci investi ního stavebního zám ru a rovn ž nedostate n  jsou 

zohled ovány i výše náklad  týkající se nap . p ípadné asanace území i jiné podmín n

vyvolané investice [2], [31], [32], které doposud nebyly z ejmé.

Jedním z d vod , pro  v daný okamžik nejsou dostupné všechny pot ebné údaje, 

je zejména nedostate ná p íprava [5], [8], která mnohdy obsahuje pouze studie bez 

stanovených nutných a nezbytných i jinak podmi ujících stavebních a technologických 

inností [32], [45]. Nepochybn  i asová tíse , která doprovází rozhodovací ídící investi ní 

proces stavebního zám ru, se projeví spíše negativn  nežli pozitivn . 

Rozhodovací ídící investi ní proces stavebního zám ru je procesem, který se týká jak 

investic ve ejného sektoru, tak i investic soukromého sektoru. V sou asné dob  tedy 

neexistuje žádná v cná ani koncep ní metodika, která by ešila práv  rozhodovací 

investi ní proces stavebního zám ru jednotn  a koncep n , tedy jak z pohledu ve ejného 

sektoru, tak i z pohledu sektoru soukromého. 

Jak již bylo uvedeno, téma diserta ní práce se zabývá sou asnou tématikou 

(problematiku) rozhodovacího ídícího investi ního stavebního zám ru a bezprost edn  na ni 
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navazuje. Práv  rozhodovací ídící innost lze považovat za klí ovou p i plánování 

investi ních náklad  a je neopomenutelné, že práv  rozhodovací ídící innosti jsou 

v sou asné dob  ve stavební praxi tolik diskutovanými tématy na všech díl ích i celkových 

ídících stupních investi ního procesu výstavby. 

Lze konstatovat, že doposud není stanovena žádná metodika ani žádné díl í 

teoretické v decké a ani praktické poznání, které by svým charakterem a povahou 

jednozna n  demonstrovalo ešenou tématiku (problematiku) rozhodovacího ídícího 

investi ního stavebního zám ru, p ípadn  by jinak stanovovalo ve stavební praxi 

analogicky aplikovatelné postupy (podklady) pro další navazující stupe  (stupn ) 

celkového ídícího rozhodovacího investi ního stavebního zám ru. V sou asné dob  tedy 

nastala absence prakticky a teoreticky ov ených ( i jinak zjišt ných a podložených) 

doporu ení a dále pak absence návod  a metodických pom cek pro stavební praxi v této 

oblasti – fázi investi ního rozhodování p i p edem definovaném investi ním stavebním 

zám ru jak z pohledu ve ejného sektoru, tak i z pohledu sektoru soukromého.

Práce vychází mimo jiné i z oblasti praktické, kdy je v cn , konkrétn  a názorn

ešena daná tématika (problematika) a dále práce vychází rovn ž z oblasti teoretické, 

která pak dopl uje a zárove  tvo í nezbytnou a nedílnou sou ást této diserta ní práce. 

3. Cíle diserta ní práce 

Cílem této diserta ní práce je návrh sm rných cenových ukazatel  – návrh struktury 

rozpo tu – jako metodický pokyn pro aplikaci do praxe pro stavební zám ry s realizací na 

území typu Brownfields. 

V rámci postupu k dosažení cíl  bude provedeno ustanovení a porovnání jak 

stavebních, tak zejména ekonomických základních initel  – parametr , vycházejících ze 

zjišt ných a stanovených klí ových faktor , p ítomných p i rozhodovacím investi ním 

procesu stavebního zám ru a stanovení (položení) teoretických základ  - p edpoklad  pro 

vytvo ení teoretické jednotné metodiky, která bude aplikovatelná p i rozhodovacím 

investi ním procesu výstavby na území typu Brownfields nap . jak pro ve ejný sektor, tak 

i pro soukromý sektor. 

Cílem této diserta ní práce není vytvo ení nového aplika ního softwarového nástroje 

nebo p ípadn  úprava již n kterého ze stávajících, používaných ve stavební praxi (jedná se 
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o softwarové nástroje týkající se oce ování stavebních prací, p ípadn  softwarové nástroje 

týkající se asového plánování stavebních prací). 

Celkov  by pak komparativní analýzou získané výsledky v rámci zpracování této 

diserta ní práce byly základním v deckým poznáním, které lze v praxi nikoliv pouze v cn

a v as aplikovat, ale i rozši ovat, transformovat a upravovat tak, aby byly vždy dostate n

zohledn né aktuální požadavky a pot eby v rámci investi ních rozhodovacích proces

p ípravné fáze stavebního zám ru dané výstavby. 

K dosažení stanovených cíl  je pak nezbytné, vyjma praktické názornosti doposud 

realizovaných stavebních investi ních zám r  [76], [77], [78], [79], [80], [81], [82], [83], 

[84], [85], [86], [87], i teoretické posouzení a následn  pak vyhodnocení, které je provedeno 

v rámci matematické statistiky (matematické pravd podobnosti) [1], [4], [12], [17], [19], [22], 

které tak bude dokladovat teoretický zp sob ešení zvolené problematiky, týkající se již 

realizovaných p edm tných typ  stavebních investi ních zám r . 

Je nepochybné, že výstavba na území typu Brownfields v sou asné dob  není 

jednoduchou ani jednozna nou záležitostí a v žádném p ípad  nedoporu uji tuto 

tématiku opomíjet i jinak podce ovat. Naopak, považuji za nezbytné se touto 

problematikou i nadále zabývat a stanovené tematické celky postupn  rozvíjet, 

zpracovávat, vyhodnocovat a aplikovat zejména pak ve stavební praxi. 

Z doposud zmapované situace a na základ  dosavadních poznatk  a zkušeností ve 

stavební praxi považuji za nezbytné za ú elem spln ní níže definovaných cíl  diserta ní práce 

provést komparativní a elementární analýzu, provést porovnání a následn  vyhodnocení 

initel  – parametr , faktor , které by byly jasn  a ádn  definované a byl rovn ž stanoven 

jejich díl í podíl na významu p i rozhodování v investi ním procesu stavební výstavby. 

Postup zpracování diserta ní práce lze formulovat následovn : 

1. Typologie základních (spole ných) initel  – parametr , faktor  dle 

a. Technologického (nákladového) rozboru 

b. Kvalifikace stavební innosti HSV 

2. Stanovení faktor  stavebního investi ního zám ru 

3. Typologie staveb (stavební investi ní zám ry regionu – Moravskoslezského kraje) 

4. Typologie stavebních proces
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5. Analýza typologie základních (spole ných) initel  – parametr , faktor

6. Komparativní analýza spole ných základních initel  – parametr , faktor  a jejich podíl 

na významu p i rozhodování v investi ním procesu stavební výroby, vyjád eno 

v procentech 

7. Stanovení (položení) teoretických základ  – p edpoklad  pro vytvo ení teoretické 

jednotné metodiky 

8. Doporu ení pro stavební praxi 

4. Zvolené metody zpracování diserta ní práce 

Zvolené metody zpracování, použité v této diserta ní práci, jsou metodami, které 

teoreticky ov ují a dopl ují zvolené postupy diserta ní práce. Aplikace teoretických metod 

tvo í nedílnou sou ást poznání, které je ešeno v této diserta ní práci. 

Teoretické metody 

− Ekonomická teorie (Podniková ekonomie, Podnikohospodá ská teorie) – Výnosy, 

náklady, hospodá ský výsledek, spo ívá zejména v rozboru výnos , v rozboru náklad

a v rozboru hospodá ského výsledku. Tato teorie rovn ž zohled uje i rozborovou 

nákladovou analýzu, vycházející z p edepsaných jednotlivých úrovní náklad , které byly 

v rámci analýzy nákladového rozboru stanoveny a posouzeny [2], [8]. 

Rozborová nákladová analýza tak definuje díl í znaky nákladovosti jednotlivých 

stavebních oddíl  stavební výroby jako sou ást celkového stavebního díla. 

− Matematická statistika – spo ívá ve výb rových charakteristikách a distribu ních 

funkcích, které v rámci zpracování této diserta ní práce byly použity coby m itelné 

matematické veli iny p i p edem definovaných podmínkách [1], [4], [12], [17], [19], 

[22]. 



15 

4.1. Ekonomická teorie (Podniková ekonomie, Podnikohospodá ská teorie) – Výnosy, 

náklady, hospodá ský výsledek [2], [8] 

Rozborová nákladová analýza 

I. Úrove  – náklady na realizaci stavební innosti související p ímo s jejím provedením 

1. P ímý materiál (H) 
2. P ímé mzdy (M) 
3. Ostatní p ímé náklady (OPN) 

• Náklady na provoz stavebních stroj  (S) 

• Sociální a zdravotní pojišt ní (SZP) 

• Ostatní náklady (O) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P ímé zpracovací náklady (  položek 2+3) (PZN) 
P ímé náklady (  položek 1 až 3) (PN) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Výrobní režie (Rv) 

• Zpracovací náklady výroby (  položek 2 až 4) (ZNV) 

• Vlastní náklady výroby (  položek 1 až 4) (VNV) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Správní režie (Rs) 

• Zpracovací náklady (  položek 2 až 5)   (ZN) 

• Úplné vlastní náklady (  položek 1 až 5)   (ÚVN) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Zisk (Z) 

Uvedené náklady I. úrovn  se zpravidla stanoví pro ur itý výkon, vymezený 

kvalitativními podmínkami a m rnou jednotkou. Takový výkon se nazývá 

kalkula ní jednice (druh zboží, výrobk i služeb, ale i úrove  jednotlivé stavební 

innosti nebo konstrukce – položky stavebních prací). 
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II. Úrove  – náklady na ucelený stavební celek – stavební objekt, seskupení do tzv. 

stavebních oddíl

A. Základní rozpo tové náklady – ZRN 
1. Hlavní stavební výroba – HSV 

• Dodávka 
• Montáž 

2. P idružená stavební výroba – PSV 
• Dodávka 
• Montáž 

3. Montážní práce (montáže technologických za ízení) – M 
• Dodávka 
• Materiál 
• Montáž 

4. Hodinové zú tovací sazby – HZS 
B. Náklady spojené s umíst ním stavby – NUS (d íve používané ozna ení 

vedlejší rozpo tové náklady – VRN) 
1. Za ízení staveništ
2. Mimostaveništní doprava 
3. Územní vlivy 
4. Provozní vlivy 
5. Ostatní 

C. Náklady na p ípravu, realizaci a organizaci stavby 
• Kompleta ní a inženýrská innost 

D. Dopl kové náklady 
• Práce p es as 

Uvedené náklady II. úrovn  charakterizují náklady spojené se stavební výrobou. 

Nejedná se však o kone ný vý et náklad  vznikajících v souvislosti s realizací 

stavby. Z tohoto d vodu je stanovena III. úrove , která zahrnuje celkové náklady 

výstavby. 
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III. Úrove  – celkové náklady výstavby 

A. Projektové a pr zkumné práce 
a) Projektové práce 
b) Pr zkumné práce 

B. Provozní soubory 
a) Dodávka 
b) Montáž 

C. Stavební objekty 
a) Základní rozpo tové náklady 
b) HZS a dopl kové náklady 

D. Stroje, za ízení, inventá
E. Um lecká díla 
F. Vedlejší náklady spojené s umíst ním stavby 
G. Ostatní náklady 
H. Rezerva 
I. Ostatní investice 
J. Nehmotný investi ní majetek 
K. Provozní náklady na p ípravu a realizaci stavby 
L. Kompleta ní innost 

4.2. Matematická statistika 

Základní pojmy 

V rámci aplikace teoretických metod použitých p i zpracování této diserta ní práce, 

jsem vycházel z poznatk  matematické statistiky (matematické pravd podobnosti) [1], [4], 

[12], [17], [19], [22], zejména matematického vztahu p i rozd lení v rámci daného náhodného 

výb ru. Podstata matematické analýzy matematické statistiky vychází z íselných údaj

podléhajících náhodným vliv m shromaž ovaným pro popis po etných soubor . Základním 

znakem matematické statistiky je pohled na vyšet ované údaje jako na realizace náhodných 

veli in, pro jejichž rozd lení je možné konkretizovat a následn  formulovat záv ry. 

Definice statistického modelu lze charakterizovat jako matematické rozd lení 

pravd podobnosti, na jehož základ  vznikají íselné údaje pro statistický rozbor (ozn. 

statistický model). 

Definice Náhodného výb ru lze charakterizovat jako rozd lení pravd podobnosti, kdy 

soubor je tvo en nezávislými náhodnými veli inami X1 ,…, Xn . Rovn ž je možné provést 

zápis jako náhodný vektor X = (X1 , ... , Xn)'. íslo n se nazývá rozsah náhodného výb ru. 
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Náhodný výb r o rozsahu n odpovídá situaci, kdy n-krát navzájem nezávisle opakujeme za 

stejných podmínek ur itý náhodný pokus. V daném p ípad  lze konstatovat, že jednotkovou 

cenu n náhodn  vybraných stavebních oddíl  téhož typu lze považovat za náhodný výb r 

z normálního rozd lení. Náhodný výb r formulovaný pomocí náhodných veli in je pouze 

hypotetický pojem vhodný pro pravd podobnostní formulaci statistického modelu; k dispozici 

pro statistické zpracování je až n realizovaných hodnot x1 ,…, xn ozna ovaných jako 

pozorování náhodného výb ru X1 ,…, Xn Množina všech možných pozorování x1 ,…, xn

daného náhodného výb ru se nazývá výb rový prostor.

5. P ehled vybraných výsledk

5.1. Vybrané výsledky - faktory sou asného stavebního investi ního zám ru 

Faktory, které jsou klí ové, podstatné a rozhodné pro investi ní stavební zám r, lze 
charakterizovat jako: 

• Faktory P ímé, které lze následn  charakterizovat jako: 
o Faktory Motivující (finan ní faktory), které tvo í zejména 

Možnosti a použití výše pobídky evropského spole enství (nap . opera ní 
programy, konkurence a sob sta nost apod.) 
Možnosti a použití výše státního p ísp vku a výše státní dotace pro 
rozvoj - koncepci regionu, daného území 
Politika daného území, hospodá ko – politická funkce daného území, 
daného regionu v návaznosti na investi ní pobídky 
Jiné – nap . ve ejné sbírky apod. 

o Faktory Sociáln  - hospodá ské 
Nezam stnanost regionu uvedená v procentech (%) 
Produktivita práce daného regionu 
Dostupná kvalifikovaná pracovní síla v daném regionu 
Dostupný pracovní potenciál v daném regionu 

o Faktory, tvo ící Lokalitu daného územím, zejména pak 
soulad s územním plánem obce, m stské ásti (koeficient zastav nosti 
apod.) 
kvalifikace regulativ (prostorových požadavk  – plocha, výška, poloha 
a jejich vzájemných vztah ) stanovených územním plánem obce, 
m stskou ástí 
jiné – nap . požadavky podmi ující výstavbu (protihluková opat ení, 
podchody / nadchody, úpravy ve ejného prostranství apod.) 

o Faktor, tvo ící vlastní Prostor daného území 
velikost v m2, p ípadn  plošná (p dorysná) zastav nost v m2

velikost v m3, p ípadn  obestav ný prostor v m3

o Faktor M stské dostupnosti a dopravní obslužnosti, zejména pak
Ve ejná doprava – MHD (m stské trat ) 
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Soukromá doprava 
Dálni ní sí , sí  státních komunikací 
Související místní obslužné silni ní komunikace v etn  vybavenosti 
(sv telná signalizace, kruhové k ižovatky, dopravní zna ení apod.) 
Místní komunikace pro cyklisty 
Místní stezky pro p ší 

o Faktor M stské vybavenosti, zejména pak 
Technická infrastruktura 
Parkovací kapacita (doprava v klidu) 
Zele  a životní prost edí 

o Faktory Limitující, zejména pak 
Vlastnická a nájemní práva, 
Nevypo ádané smluvní vztahy a smluvní závazky 
Exeku ní, zástavní a jiné ízení (pohledávky) 
V cná b emena – nap . technická a dopravní infrastruktura 
Vysoká nákladovost na p eložky a úpravy takovéto technické 
infrastruktury 
Ekologické zát že (rekultivace, asanace území) 

asová náro nost p i povolování a umís ování staveb 
Dopl ující pr zkumy staveb 

• Urbanistické 

• Stavebn  technické 

• Stavebn  historické 
Zp sob výstavby (nedostupnost stavební mechanizace, limitující 
technologie výstavby apod.) 
Podmi ující ostatní související investice v návaznosti na rozvoj daného 
území 

• Faktory Nep ímé, které se sice ú astní rozhodovacího procesu, avšak jejich podíl 
na rozhodování není tak významný, zejména se jedná o: 
o Faktor Výstavby – výb r zhotovitele realizace výstavby stavební ásti 

Aplikace zákona o ve ejných zakázkách 
Generální dodávky stavby 
Díl í dodávky stavby s op ním právem 
Díl í dodávky technologie s op ním právem 
Záruky a jistiny 

o Faktor Perspektivy prostoru 
Výhledová aplikace (rozší ení / zmenšení prostoru) investi ního zám ru 

o Faktor Rozvoje potenciálu regionu 
Rozvoj potenciálu ob anské vybavenosti 
Rozvoj potenciálu bytové výstavby 
Rozvoj potenciálu pr myslové a jiné výstavby 

o Faktor Atraktivity území
Atraktivita zájmového území 
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• Investor , investi ních zám r

• Ob an , kvalita bydlení 

• Samosprávy, politické stability 
Pozitivní / negativní historie území 
Hospodá ský výkon území, regionu 

5.2. Vybrané výsledky - Typologie stavební innosti technologické etapy HSV 

− Bourání a podchycování konstrukcí 

− Demolice objekt

− Vyzdívky p íslušenství, bourání 

− Zemní práce 

− Zvláštní zakládání objekt

− Zpev ování hornin a konstrukcí 

− Zakládání staveb 

− Svislé a kompletní nosné konstrukce 

− Vodorovné a kompletní nosné konstrukce 

− Vertikální komunikace – schodišt

− Podlahy a podlahové konstrukce 

− Lešení 

− Komunikace a zpevn né plochy 

− P esun hmot 

P edm tné investi ní zám ry . 1 až . 6 lze lenit do jednotlivých stavebních objekt , 

inženýrských objekt  a provozních soubor . Jelikož výše uvedená typologie je souborem 

základních technologických proces , lze kvalifikovat tyto procesy pomocí T ídníku 

stavebních konstrukcí a prací – TSKP. Takto provedená kvalifikace je v len ní: 

− Pr zkumy 

− Bourací práce 

− Zemní práce 

− Zvláštní zakládání 

− Základové konstrukce 

− Svislé a kompletní konstrukce 

− Vodorovné konstrukce 

− Ocelové konstrukce 

− Konstrukce tesa ské 

− Komunikace a zpevn né plochy 

Komparativní analýzou v rámci p edm tných investi ních zám r . 1 až . 6. této 

diserta ní práce byla prokázána typologie výše definovaných stavebních inností HSV. 
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Stavební innosti HSV byly analyzovány z pohledu technologické etapy (zásad 

technologického provád ní), vše v koordinaci s technologickými p edpisy, které jsou 

v daných p ípadech dokladem o správnosti a proveditelnosti dané stavební innosti HSV. 

Z provedené komparativní analýzy týkající se kvalifikace stavební innosti HSV 

lze tak jednozna n  stanovit následující skute nosti, které byly zjišt ny: 

Technologické innosti (technologické etapy) – Pr zkumy (pouze v omezeném 

rozsahu dle svého významu), Základové konstrukce, Svislé a kompletní konstrukce 

a Vodorovné konstrukce byly zpracovány v rámci všech p edm tných stavebních 

investi ních zám r  ( . 1 až . 6.). 

Následná analytická zjišt ní coby výsledky provedené komparativní analýzy jsou pak 

azena vzestupn  (tabulka 01): 

• Bourací práce nebyly vyhotoveny v 1 (slovy: jednom)
p edm tném stavebním investi ním zám ru 

• Zemní práce nebyly vyhotoveny ve 2 (slovy: dvou) 
p edm tných stavebních investi ních zám rech 

• Zvláštní zakládání nebylo vyhotoveno ve 2 (slovy: dvou) 
p edm tných stavebních investi ních zám rech 

• Ocelové konstrukce nebyly vyhotoveny ve 2 (slovy: dvou) 
p edm tných stavebních investi ních zám rech 

• Konstrukce tesa ské nebyly vyhotoveny ve 2 (slovy: dvou) 
p edm tných stavebních investi ních zám rech 

• Komunikace a zpevn né plochy nebyly vyhotoveny ve 3 (slovy: t ech) 
p edm tných stavebních investi ních zám rech 

Pro názornost je rekapitulace zjišt ných výsledk  provedené komparativní analýzy - 
kvalifikace stavební innosti HSV uvedena v p ehledné tabulce 01. 
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Rekapitulace zjišt ných výsledk

Tabulka 01 – Komparativní analýza - Kvalifikace stavební innosti HSV 

(zdroj: vlastní tabulka)
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5.3. P ehled vybraných výsledk  – grafické vyjád ení (rekapitulace) 
5.3.1. P edm tný stavební investi ní zám r . 1. 

Spole enské centrum, BREDA & WEINSTEIN, Opava 

Graf 01 - Technologické innosti (technologické etapy) - podle investi ních náklad
(v K ) Spole enské centrum, BREDA & WEINSTEIN, Opava (zdroj: vlastní graf) 

Graf 02 - Technologické innosti (technologické etapy) - podle investi ních náklad   
(v % podílu celkových plánovaných investi ních náklad ) Spole enské centrum, 
BREDA & WEINSTEIN, Opava (zdroj: vlastní graf) 
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Graf 03 - Podíl definovaných technologických inností (technologických etap) v i 
ostatním technologickým innostem podle investi ních náklad  (v K ) Spole enské 
centrum, BREDA & WEINSTEIN, Opava (zdroj: vlastní graf) 

Graf 04 - Podíl definovaných technologických inností (technologických etap) v i 
ostatním technologickým innostem (v % podílu celkových plánovaných investi ních 
náklad ) Spole enské centrum, BREDA & WEINSTEIN, Opava (zdroj: vlastní graf) 
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5.3.2. P edm tný stavební investi ní zám r . 2. 
Rekonverze PLYNOJEMU v NKP v Dolní oblasti Vítkovice na 
MULTIFUNK NÍ AULU 

Graf 05 - Technologické innosti (technologické etapy) - podle investi ních náklad
(v K ) Rekonverze PLYNOJEMU v NKP v Dolní oblasti Vítkovice na 
MULTIFUNK NÍ AULU (zdroj: vlastní graf) 

Graf 06 - Technologické innosti (technologické etapy) - podle investi ních náklad
(v % podílu celkových plánovaných investi ních náklad ) Rekonverze PLYNOJEMU 
v NKP v Dolní oblasti Vítkovice na MULTIFUNK NÍ AULU (zdroj: vlastní graf) 
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Graf 07 - Podíl definovaných technologických inností (technologických etap) v i 
ostatním technologickým innostem podle investi ních náklad  (v K ) Rekonverze 
PLYNOJEMU v NKP v Dolní oblasti Vítkovice na MULTIFUNK NÍ AULU (zdroj: 
vlastní graf) 

Graf 08 - Podíl definovaných technologických inností (technologických etap) v i 
ostatním technologickým innostem (v % podílu celkových plánovaných investi ních 
náklad ) Rekonverze PLYNOJEMU v NKP v Dolní oblasti Vítkovice na 
MULTIFUNK NÍ AULU (zdroj: vlastní graf) 
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6. Záv r a doporu ení pro stavební praxi 

6.1. Záv r 

V rámci postupu ešení diserta ní práce byla provedena komparativní analýza zám r

regenerace ploch Brownfields s cílem p ipravit a navrhnout jednotný metodický pokyn 

sm ující k optimalizaci struktury navrhovaných – rozpo tovaných náklad  tak, aby 

respektovaly specifika, která s sebou regenerace ploch Brownfields p ináší. 

Analýza byla provedena v následujícím rozsahu kategorií Pozemních staveb 

(Pozemního stavitelství), zejména pak inností HSV: 

− Pr zkumy 

− Bourací práce 

− Zemní práce 

− Zvláštní zakládání 

− Základové konstrukce 

− Svislé a kompletní konstrukce 

− Vodorovné konstrukce 

− Ocelové konstrukce 

− Konstrukce tesa ské 

− Komunikace a zpevn né plochy 

Výsledky popisující procentuální podíl jednotlivých složek rozpo tu jsou uvedeny 

v následujících odstavcích. 

Tyto innosti HSV se vyskytují v obecné rovin  u každého investi ního zám ru. Jejich 

procentuální podíl na základ  dosavadních realizovaných stavebních investi ních zám r  lze 

definovat jako maximální podíl v obecné rovin  ve výši 45% z p edpokládaných investi ních 

náklad . Zbylých 55% pak tvo í stavební innosti PSV a PVD. 

Dále z doposud zjišt ných skute ností provedené komparativní analýzy lze definovat 

tzv. sm rné rozpo tové ukazatele investi ního procesu stavební výroby, které svým podílem 

významn  ovliv ují rozhodovací investi ní proces. 

6.2. Doporu ení pro stavební praxi 

V sou asné dob  zpracovat investi ní zám r na území typu Brownfields není skute n

jednoduchým úkolem. Platné legislativní požadavky, p ísné technické p edpisy a stanovené 

p ípustné limity jsou mnohdy jen obtížn  splnitelnými na ízeními. Takovéto p ípady pak 
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velice asto vyžadují nákladná technická opat ení [46] doprovázená jasn  definovanými 

innosti a danými procesy (mnohdy bez možné zám ny), která pak ve svém d sledku a velice 

asto velmi negativn  ovliv ují další vývoj stavebního investi ního zám ru, který se doposud 

ubíral nad jným a zdánliv  p íznivým sm rem. 

Doporu ení pro stavební praxi – shrnutí p edchozích odstavc  – metodický pokyn pro 

stavební praxi 

Stavební technologická innost HSV Podíl na investi ních nákladech v % 
• Pr zkumy 1-3% 

• Bourací práce 10% 

• Zemní práce 12% 

• Zvláštní zakládání 8% 

• Základové konstrukce 10% 

• Svislé a kompletní konstrukce 14% 

• Vodorovné konstrukce 17% 

• Ocelové konstrukce 7% 

• Konstrukce tesa ské 3% 

• Komunikace a zpevn né plochy 2% 
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Graf 09 - Doporu ení pro stavební praxi - Podíl definovaných technologických 
inností (technologických etap) na celkových investi ních nákladech (zdroj: vlastní 

graf) 
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Záv rem lze konstatovat, že stanovení sm rných rozpo tových ukazatel  v rámci 

kvalifikace inností HSV lze analyzovat obdobn  i pro innosti PSV (P idružená stavební 

výroba), PVD (Práce vnit ní a dokon ovací). Nezbytnou podmínkou pro použití tohoto 

postupu je ádn  a detailn  provést kvalifikaci inností PSV a kvalifikaci inností PVD 

v souladu s T ídníkem stavebních konstrukcí a prací – TSKP. Následn  pak je možné 

analyzovat díl í technologické procesy a stanovovat sm rné rozpo tové ukazatele 

technologických inností PSV, PVD, obdobn , jako v p ípad  technologických inností HSV, 

které jsou p edm tem této diserta ní práce. 
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