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Anotace 

Diplomová práce se zabývá optimalizací projektového řízení vybrané společnosti. 

Nejprve je ve stručnosti popsána problematika projektového řízení. Následuje popis a 

analýza současného stavu řízení projektů ve společnosti. Další část práce je zaměřena na 

konkrétní návrhy optimalizace procesu řízení projektů a praktickou aplikaci návrhů na 

vybraných segmentech optimalizovaného procesu. Ve společnosti je značně omezené 

vyuţívání softwarových prostředků. Výstupem práce je návrh nové struktury firemních 

procesů a doporučení k vyuţívání dalšího speciálního softwaru. V závěru práce jsou 

shrnuty veškeré poznatky a předloţeny návrhy na další řešení.  
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Annotation 

Thesis deals with a project management optimization of the selected company. 

 In the first part the issues of project management are introduced. Afterwards the state of 

the art of project management is described and analyzed. Next chapter is focused on 

concrete concepts of project management optimization and implementation of these 

concepts in selected segments of optimized process. Software resources in the company are 

very limited. The result of this thesis is the concept of new business processes structure and 

recommendation of using another special software. In the conclusion we summarize all 

findings and present concepts of the further solutions. 
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Seznam použitých zkratek 

AV – asistent vedení 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

FÚ – finanční účetní 

HTK – hlavní třídící kritérium 

M – mistr 

ME - metrolog 

MJ – manaţer jakosti 

MÚ – mzdová účetní 

OŢP – ochrana ţivotního prostředí 

P – projektant 

PD – projektová dokumentace 

PJ – plán jakosti 

PV – přípravář výroby 

RMDO – referent mechanizace, dopravy a oprav 

SCI – soustava cenových informací 

Sfb – (Samarbettskommiten för Byggnadsfragor) – klasifikační systém třídění ve  

          stavebnictví 

SV – stavbyvedoucí 

TEŘ – technicko – ekonomický ředitel 

TSKP – třídník stavebních konstrukcí a prací 

ÚRS – Ústav racionalizace ve stavebnictví 

VMDO – vedoucí mechanizace, dopravy a oprav 

VŘ – výrobní ředitel 

VS – vedení společnosti 



 

 

VV – vedoucí výroby 

Z - zákazník 

ZK – zakázková komise 
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1 ÚVOD 

Projektové řízení je obor, který se neustále vyvíjí. Řízení projektů a jejich 

implementace do praxe je velmi náročná a vyţaduje správná rozhodnutí, vedoucích ke 

splnění poslání a cílů podniku. V řadě firem se realizují projekty, jejichţ řízení má svá 

specifika. Pokud tato specifika nebudeme respektovat, povede tento přístup k neplnění 

projektových cílů a vzniku velkých ekonomických ztrát. 

Pro svoji diplomovou práci jsem si zvolil téma Optimalizace projektového řízení 

vybrané společnosti. Mému rozhodnutí pomohla skutečnost, ţe v rámci svého zaměstnání 

jsem členem projektového týmu některých zakázek a mám tak moţnost, získávat v této 

oblasti nové zkušenosti. 

Domnívám se, ţe téma projektového managementu je v dnešní době velmi aktuální, 

protoţe metody projektového řízení jsou ve velké míře vyuţívány v řadě firem zaměřených 

na různá odvětví. Na druhé straně se můţeme setkat s řadou, především malých podniků, 

které tyto metody buď nevyuţívají, nebo je vyuţívají nedostatečně. 

Jedním z takovýchto podniků je mnou zvolená stavební společnost. Vzhledem 

k tomu, ţe si podnik nepřeje zveřejňovat své jméno, je v celé diplomové práci uváděn 

název Stavby. Jednatelé společnosti mají z důvodu potřeby neustálého zvyšování kvality 

poskytovaných sluţeb zájem zhodnotit a případně optimalizovat projektové řízení v rámci 

společnosti. Toto rozhodnutí je podpořeno měnícími se potřebami jak uvnitř, tak vně 

společnosti. Jedná se zejména o nárůst v oblasti výkonu stavebních prací, rozvoj 

společnosti v oblasti movitých a nemovitých základních prostředků a pracovních sil. 

Absolvoval jsem úvodní konzultaci s jednateli společnosti za účelem získání dalších 

informací o plánovaném záměru. Na základě této schůzky jsem společnosti nabídl pomoc 

s optimalizací projektového řízení a dohodli jsme se na vzájemné spolupráci. Projekty 

v této firmě představují kompletní přípravu, plánování, realizaci, ukončení a vyhodnocení 

různých stavebních zakázek. Jedná se například o rekonstrukce, výstavby, opravy různých 

komerčních nebo soukromých budov a objektů, výstavbu inţenýrských sítí, vnitřních 

rozvodů sítí, poskytování mechanizačních prostředků, velkoobchod se stavebním 

materiálem apod. 
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Cílem mé diplomové práce je na základě analýzy současného stavu řízení projektů ve 

zvolené společnosti upravit a optimalizovat proces řízení těchto projektů, popřípadě 

navrhnout novou strukturu procesů řízení projektů. Na základě těchto úprav a návrhů 

aplikovat optimalizovaný proces vybraného segmentu na praktickém příkladu. Závěrem 

shrnout zjištěné poznatky a předloţit návrhy na další řešení. 

Kritériem optimalizace je zjednodušení a zpřehlednění jednotlivých procesů vedoucí 

ke snadnému pochopení procesů všech zaměstnanců společnosti. V oblasti vyuţívaných 

softwarových prostředků představuje kritérium optimalizace urychlení a usnadnění práce a 

z toho plynoucí zvýšení efektivity práce. 
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2 PROBLEMATIKA PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ 

Projektové řízení vyuţívá v různé míře řada podniků. Projektově řízené podniky jsou 

takové, pro jejichţ aktivity je charakteristické, ţe jsou řízeny formou procesů s danou 

dobou trvání a s dočasným přidělením zdrojů. Obvykle se můţeme setkat se dvěma 

hlavními typy společností, které: [1] 

 vytvářejí své výkony v podobě projektů realizovaných pro jiné společnosti na 

základě smlouvy – většinou se můţe jednat o firmy podnikající v oblasti 

stavebnictví, dodávek specializovaných technologických celků, informačních 

technologií atd. 

 uplatňují projektové řízení při řízení vnitřních operací – obvykle se vyskytuje pro 

řízení vývoje nových produktů, produktový marketing, investiční činnost, zavádění 

změn a inovací. 

2.1 Atributy projektu a další pojmy projektového řízení 

2.1.1 Pojem projektové řízení 

Projektové řízení představuje souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, 

řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro 

realizaci specifických cílů a záměrů.[1] 

V současné době se můţeme setkat s mnoha pojmy charakterizující projektové 

řízení, které se od sebe odlišují, ale ve své podstatě všechny říkají, ţe projektové řízení je 

vynaloţené úsilí jedinců, kteří v krátkém čase vyuţijí svých znalostí a metod projektového 

řízení tak, aby došli k předem vytyčeným cílům. Přitom je třeba zajistit rovnováhu nejen 

mezi rozsahem prací, časem, náklady a kvalitou, ale také mezi zájmovými skupinami, 

potřebami a tím, co očekáváme od výsledku projektu. 

Projektové řízení stejně jako kaţdé jiné s sebou přináší výhody a nevýhody. Moţné 

výhody a nevýhody projektového řízení jsou uvedeny v literatuře [1]: 

„Výhody: 

 Ke všem aktivitám, které jsou součástí projektu, je přiřazena odpovědnost bez 

ohledu na případné změny realizačního personálu. 

 Je jasně definován časový a nákladový rámec realizace. 
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 Realizační zdroje projektu jsou přiděleny na dobu trvání projektu a poté jsou 

uvolněny pro jiné projekty nebo spotřebovány, což umožňuje větší flexibilitu a 

efektivitu ve využívání těchto zdrojů. 

 Jsou vytvořeny podmínky pro sledování skutečného průběhu oproti plánu, 

v průběhu realizace je možno definovat odchylky oproti plánu a efektivně směřovat 

korektivní akce. 

 Systém rozdělení odpovědností na řízení projektu a pravidla eskalace problémů 

umožňují plynulé řízení bez nutnosti nadměrného dohledu ze strany 

zákazníka/sponzora projektu. 

 Principy řízení přispívají k získání souhlasu o naplnění nebo překročení 

plánovaného cíle projektu. 

 Systémový přístup k řízení projektu generuje celou řadu informací s výhodou 

použitelných pro realizaci dalších projektů. 

Nevýhody: 

 Komplexní rozsah projektů a zařazení projektu do hierarchie projektů, které jsou 

součástí komplexního programu. 

 Specifické požadavky zákazníka projektu, často se objevují až v průběhu realizace. 

 Organizační změny ve společnosti, které nastávají v průběhu projektu. 

 Rizika projektu a obtížně předvídatelné vnější vlivy. 

 Změny v technologii. 

 Plánování a oceňování v předstihu před vlastní realizací.“ 

2.1.2 Projekt 

S projekty a jejich řízením se často nevědomky setkáváme na kaţdém kroku. 

Jakýkoliv komplexní úkol, ať uţ ve škole, či v zaměstnání, který vyţaduje celistvý a 

dlouhodobější přístup k řešení, se dá svým způsobem označit za projekt. Existuje mnoho 

přístupů jak projekt definovat. 

V literatuře [1] je projekt definován následovně: „Projekt je určité krátkodobé 

vynaložené úsilí doprovázené aplikací znalostí a metod, jehož účelem je přeměna 
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materiálních a nemateriálních zdrojů na soubor předmětů, služeb nebo jejich kombinace 

tak, aby bylo dosaženo vytyčených cílů.“  

„Projekt je řízeným procesem, který má svůj začátek a konec a přesná pravidla 

řízení a regulace.“ 

Podle normy ISO 10006 je projekt definován jako jedinečný proces, který se skládá z 

řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro 

dosaţení cíle, který vyhovuje specifickým poţadavkům, včetně omezení daných časem, 

náklady a zdroji. [4] 

Charakteristické rysy projektu: [4] 

 Projekt je jedinečný úmysl přesahující cíli, rozsahem i obsahem kaţdodenní úkoly. 

 Projekt má jednoznačně a konkrétně stanovený výsledek měřitelnými ukazateli. 

 Projekt má jasně vymezené odpovědnosti za výsledek. 

 Disponuje omezeným časem, má definovaný počáteční a konečný termín. 

 Disponuje omezenými zdroji (lidé, finance, zařízení, atd.). 

 Disponuje pevně vymezeným rozpočtem. 

 Výstupy mají vysoký stupeň inovace. 

 Z nejistoty a jedinečnosti realizace vyplývající vysoká rizika. 

Členění projektů:[2] 

Projekty dle komplexity 

Podle komplexity a na ní závisející doby trvání můţeme projekty rozdělit na 

komplexní, speciální a jednoduché. Zmíněné rozdělení má jen pomocný charakter, v praxi 

jednotlivé projekty není vţdy moţné přesně rozlišit. 

 Komplexní projekty mají vysoce rozvinutou organizační strukturu, často je tvoří 

větší mnoţství subprojektů, patří většinou k dlouhodobým záměrům. Zdroje i náklady jsou 

vysoké, stejně tak nároky na řízení. Speciální projekty se řadí spíše ke střednědobým, 

vykazují niţší rozsah činností, často mohou být subprojektem komplexního projektu. 

Jednoduché projekty mají krátkodobější charakter a nepříliš sloţitě vymezený cíl, nekladou 

příliš velké nároky na lidské zdroje, často jsou proveditelné jedním člověkem. 
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Projekty dle produktu / výsledku 

Projekty jsou členěny na základě druhu výstupu. Můţe jím být ucelený objekt, 

poskytování sluţby nebo objekt vystupující jako výrobní faktor do dalších procesů. 

Projekty dle obsahu 

Projekty členění dle obsahu zahrnují projekty výzkumné a vývojové, technologické, 

organizační a spojené s výstavbou. Výzkumné projekty řeší inovace, technologické zavádí 

nové technologie bez zásahu do budov a organizační zavádí změnu struktur (např. 

řídicích). 

2.1.3 Projektový trojimperativ 

Podstatu řízení projektů vystihují tři nezávislé cíle, kterých je potřeba v rámci 

projektu dosáhnout. Tyto tři faktory nazýváme trojimperativem nebo také projektovým 

trojúhelníkem. Trojimperativ zahrnuje dosaţení poţadované kvality v rámci zadaných 

nákladů a času.[3] 

 

Obr.  1 Projektový trojimperativ[4] 

 

Na Obr. 1 je znázorněn trojúhelník Herolda Kerznera, označovaný také jako magický 

trojúhelník. Zobrazené parametry jsou na sobě vzájemně závislé a je potřeba nalézt řešení, 

které je vyváţené s ohledem na poţadavky zadavatele. Kaţdý klade důraz na něco jiného a 

je třeba rozpoznat, zda je pro zadavatele prioritou, aby konečný produkt splňoval 

bezezbytku poţadavky kladené na rozsah a kvalitu provedení, či je naopak omezen časem 

nebo rozpočtem projektu.  

Daná úroveň splnění dvou cílů určuje moţnou úroveň splnění cíle třetího.[3] 

Například pokud zadavatel poţaduje určitou kvalitu provedení a harmonogram provedení, 
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určují tyto dva poţadavky výši nákladů. Za podmínky poskytnutí vyššího rozpočtu, můţe 

být zapojeno více zdrojů nebo efektivnější technologie a harmonogram by se mohl zkrátit. 

Problémem zadavatelských projektů bývá, ţe zákazník chce zpravidla vysokou 

kvalitu v co nejkratším čase a za málo peněz. Vzhledem ke konkurenci dodavatel častokrát 

na takové podmínky přistoupí, i kdyţ zadaný trojimperativ potom v mnoha případech není 

dodrţen. 

2.2 Lidé v projektu 

2.2.1 Projektový tým 

Aby mohl být projekt realizován a projektové řízení bylo efektivní, je potřeba 

vytvořit projektový tým. Projektový tým je hlavní výkonný článek projektu. Jedním z 

prvních úkolů plánovací fáze projektu je ustanovení organizační struktury a nastavení 

jejich vztahů ke společnosti. Projektový tým je skupina osob, které se realizačně podílejí 

na plnění cílů projektu a po dobu projektu podléhají řízení projektového manaţera, a to 

v rozsahu přiděleného času či určité pracovní kapacity a v rámci přidělených odpovědností 

a oprávnění. 

 

Obr.  2 Typová organizační struktura projektu[4] 
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Na Obr. 2 vidíme příklad struktury projektového týmu. Mezi účastníky projektu 

zahrnujeme tyto pozice: [4] 

Vlastník projektu 

Vlastník projektu nespadá přímo do projektového týmu. Stojí nad projektovým 

týmem a očekává konkrétní výstupy, které splní jeho poţadavky a platí za ně. Jedná se 

často o zákazníka, investora nebo majitele společnosti, která projekt zadává a realizuje 

nebo společnost, která projekt zadává jiné organizaci. 

Řídící výbor 

Řídící výbor tvoří představitelé organizace, která projekt realizuje, zástupci 

organizace, která vlastní (příp. bude vlastnit) konkrétní výstupy projektu. Mohou to být 

také organizace, jichţ se projekt svou realizací nějakým způsobem týká a je účelné je 

zahrnout do rozhodovacích procesů. Řídící výbor má celkový dohled nad realizací 

projektu. Není přímo součástí projektového týmu. Mezi jeho aktivity patří například 

schvalování uzavření partnerských smluv, posuzování a schvalování podrobného plánu 

aktivit projektu atd. 

Projektový tým 

Nejdůleţitější osobou projektového týmu je manaţer projektu. Je zodpovědný za 

správné řízení projektového týmu a dosaţení poţadovaných cílů projektu. Splnění dílčích 

výstupů je hlavním úkolem pro odborníky a specialisty. Tito lidé jsou obvykle nazýváni 

vedoucí projektu nebo vedoucí odborného týmu. V odborných týmech se uplatňují lidé 

různých profesí. Součástí projektového týmu jsou také členové (ekonom, finanční 

manaţer, účetní, administrativní personál apod.), kteří mají za úkol realizovat doprovodné 

úkoly spojené s řízením projektu. 

Manaţer projektu 

Odpovídá za koordinaci členů projektového týmu, za dosaţení cílů projektu a 

zodpovídá se řídícímu výboru. 

Odborný tým 

Je sloţen z odborníků, zodpovědných za realizaci jednotlivých aktivit projektu. 

Tento tým vede vedoucí odborného týmu. 
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2.2.2 Organizační struktura projektového týmu 

V závislosti na podmínkách se vyuţívají různé typy organizačních struktur. Výběr 

konkrétního typu záleţí na tom, jak často a v jakém rozsahu se v organizaci projekty 

realizují. V zásadě rozlišujeme 4 typy organizačního uspořádání: [2]  

 Útvarový projektový management 

 Maticový projektový management 

 Čistý projektový management 

 Síťový projektový management 

Útvarový projektový management je vhodný především pro menší projekty. 

Pracovníci, kteří se na něm podílejí, zůstávají na svých stálých pozicích v liniové struktuře 

a jsou řízeni svými stávajícími vedoucími. 

Maticový projektový management je vhodný pro současné provádění několika 

středně velkých projektů. Vedle stávající liniové organizační struktury je vytvořena 

struktura projektová. Pracovníci zůstávají na svých pozicích a vedle své běţné práce 

vykonávají i projektové úkoly. Jsou řízeni dvěma vedoucími zároveň – liniovým a 

projektovým manaţerem, coţ nese jisté nevýhody ohledně určení pravomocí. 

Čistý projektový management se pouţívá pro rozsáhlé projekty v menším počtu. 

Zde vzniká vedle běţné struktury další, určená výhradně projektu. Pracovníci jsou 

uvolněni ze svého stálého zařazení a vedeni projektovým manaţerem. Druhou moţností je 

vznik samostatné organizace pouze pro účely rozsáhlého projektu. 

Síťový projektový management vzniká, pokud je realizováno velké mnoţství 

projektů tak, ţe dočasná struktura se stává trvalou, ovšem s vysokým stupněm flexibility. 

Je kombinací maticové a čistě projektové struktury. 

2.3 Životní cyklus projektu a jeho fáze 

Projekt, mající charakter procesu, se v době své existence vyvíjí a nachází se 

v různých fázích. Jejich souhrn se nazývá ţivotní cyklus projektu. Počet a pojmenování 

jednotlivých fází závisí na typu a rozsahu projektu a na potřebách jeho řízení. Podstatou 

rozdělení projektů do jednotlivých fází je zpřehlednění jednotlivých procesů, které pak 
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poskytují lepší podmínky pro následnou kontrolu procesů. Usnadňují také orientaci všech 

zúčastněných a zainteresovaných osob. 

Přechod do další fáze je podmíněn ukončením fáze předešlé, tedy naplnění dříve 

definovaného úkolu. Přechod mezi fázemi je zpravidla uskutečněn na základě 

schvalovacího procesu, který vyhodnotí a schválí moţnost postupu do další fáze projektu. 

[4] 

Ţivotní cyklus projektu rozdělíme do čtyř základních fází: [1] 

 Iniciace projektu (zahájení) 

 Plánování projektu 

 Realizace projektu 

 Uzavření projektu (vyhodnocení) 

2.3.1 Iniciace projektu 

Podmínkou pro zahájení projektu je existence důleţité potřeby podniku, určitého 

problému, poţadavku zákazníků, nebo potřeba vývoje nové technologie, vyţadující 

nalezení optimálního řešení. Nejdůleţitější krok představuje popis dané potřeby a 

vytvoření přesného popisu cíle, který má být realizací projektu uskutečněn. Současně 

dochází k prvním činnostem, které podnik připravují na zahájení plánování projektu: 

 podle vytyčeného cíle podnik uvaţuje o způsobu zajištění těchto cílů, 

 vymezuje předpoklady realizace projektu, 

 dochází k určení osob odpovědných za provedení celého projektu, 

 jsou sestaveny základní dokumenty pro uskutečnění záměru realizace projektu, 

 specifikují se vlastnosti budoucího výstupu projektu. 

Mezi iniciační dokumenty projektu patří: 

 Zakládací listina projektu 

 Předběţná definice předmětu projektu 

 Studie proveditelnosti 
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Zakládací listina projektu formálně zahajuje celý projekt. Jedná se o listinu, která 

odpovídá na otázky Co, Kdo, Kde a Jak? Jinými slovy je zde uvedeno o jaký projekt se 

jedná, kdo ho bude provádět a za jakých podmínek, popř. omezující kritéria. Dokument 

také shrnuje výchozí podmínky, účel projektu, organizační vztahy jeho okolí a základní 

finanční a časový rámec. 

Východiskem předběţné definice předmětu projektu je přesně stanovený cíl projektu. 

Mimo vymezení cíle a předmětu dokument zahrnuje i kritéria dosaţení úspěchu, 

předpokládaná rizika a jejich moţná omezení. Tento dokument tedy provází projekt všemi 

ţivotními fázemi, během kterých dochází ke zpětnému porovnávání, zda projekt skutečně 

směřuje k naplnění poţadovaného cíle. 

V případě, ţe se jedná o rozsáhlý dlouhodobý projekt s mnoha dopady na své okolí 

nebo o projekt s více předvídatelnými riziky, můţe podnik zadat vypracování studie 

proveditelnosti. Studie shrnuje moţnosti postupu projektu v závislosti na předpokládaných 

budoucích situací a daných stavech. Poté na základě výsledků analýzy proveditelnosti 

jednotlivých poţadavků cíle projektu můţe být určen konečný předmět projektu. 

Řízení rizik v iniciační fázi 

Obsahem iniciační fáze projektu jsou také identifikace moţných rizik a odhad míry 

jejich hrozby. Nalezená rizika se pak stávají součástí kontraktu, kde dochází k rozdělení 

rizik mezi obě strany, zadavatele a dodavatele, v podobě určení, kdo které náklady ponese. 

Zároveň by mělo na základě předpokladu rizik dojít k odhadu budoucích rezerv na tato 

rizika. 

Při odhadování rizik podnik vychází z určení celkové rizikovosti projektu a 

posouzení hlavních projektových a externích rizik. Jedná se o neurčité odhady, jejichţ 

přijatelnost musí podnik zhodnotit, popř. se zamyslet nad strategickým řešením 

předvídaných problémů. 

Pokud má smlouva stanoveny podmínky projektu, práva a povinnosti jednotlivých 

stran s velkou přesností, dochází k výskytu případných pozdějších problému jen zřídka. 

V opačném případě dochází k situaci, kdy si strany nestanovily, kdo bude případné riziko 

krýt a úhrada případných mimořádných nákladů bývá předmětem sloţitého vyjednávání. 

Iniciační fáze končí rozhodnutím o účelu a výstupech projektu. 
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2.3.2 Plánování projektu 

Plánování následuje po iniciační fázi, pokud se realizace celého projektu ukáţe jako 

smysluplná a proveditelná. Plánování projektu představuje souhrn činností zaměřených na 

vytvoření plánu cesty k dosaţení cílů projektu. Těchto cílů je dosaţeno prostřednictvím 

směřovaného pracovního úsilí a s vyuţitím dostupných zdrojů. [1] 

Základní plánovací procesy zahrnují plánování a vzájemnou provázanost parametrů 

trojimperativu. Výsledkem je komplexní plán času, nákladů a rozsahu projektu. Další 

plánovací procesy řadíme spíše mezi doprovodné plánovací procesy. Jedná se o plán rizik, 

organizaci projektu a pravidla komunikace. Hlavní otázky plánu projektu představují Co, 

Kdy, Kdo, Jak a Za kolik? 

Nejprve je nutné naplánovat strukturu projektu, která nám rozdělí celý projekt do 

dílčích, logicky souvisejících úkolů (podprojektů, pracovních balíků). Následuje plán 

organizace projektu, zahrnující organizační schéma a rozdělení odpovědností v projektu. 

Náplní dalšího kroku je sestavit časový plán projektu. Jedná se o definici činností, odhad 

trvání a určení pořadí činností. Na základě vymezených činností je potřeba vypočítat 

kritickou cestu projektu. Kritická cesta představuje v projektu posloupnosti činností 

s minimální nebo ţádnou časovou rezervou. Poslední fáze projektového plánu představuje 

rozpočet projektu. Je třeba naplánovat všechny prostředky a lidé, vyuţívané v projektu pro 

vykonání úkolů, jednotlivé zdroje přiřadit ke konkrétním úkolům projektu, odhadnout 

náklady projektu a sestavit celkový rozpočet projektu. 

2.3.3 Realizace projektu 

Dle schváleného projektového plánu navrţeného a vytvořeného v iniciační a 

plánovací fázi dochází k provedení jednotlivých činností za účelem úspěšného naplnění 

cíle celého projektu. Úkolem manaţera projektu a jeho týmu je koordinace činností a 

kontrola jejich souladu s plánem, především s ohledem na plánované náklady, čas a 

čerpání zdrojů. 

Porovnáním skutečného průběhu prací a v minulosti vytvořeného plánu můţe při 

realizaci docházet ke vzniku odchylek, které musí projektový tým vyhodnotit a zapracovat 

do plánu, popř. jim ponechat volný průběh, pokud plán, tj. celý projekt neohrozí. 

Během realizace dochází k pravidelným (např. týdenním) kontrolám průběhu prací, 

kde se setkají všichni členové projektového týmu, zaznamenají a vyhodnotí činnosti 
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provedené v daném časovém úseku, analyzují vzniklé nedostatky, vícenáklady, nedodrţené 

termíny a jiné odchylky, přijmou případná opatření, popř. pozmění plán a prodiskutují 

koordinaci činností v následujícím období. 

Z výše uvedeného plyne důleţitost komunikace a koordinace celého projektového 

týmu. Hladký průběh umoţní přesně nastavené informační kanály a vymezené pravomoci 

v rámci týmu. Všechny činnosti v této fázi jsou orientovány na úspěšné naplnění cíle 

projektu ve stanoveném čase při nepřekročení plánovaných nákladů. 

2.3.4 Uzavření projektu 

V této fázi dochází k dokončení všech činností a úspěšnému dosaţení cíle. Dochází k 

předání a převzetí předmětu projektu. S tím také souvisí předání projektové dokumentace a 

vypořádání stran, podílejících se na provedení projektu (např. zadavatel, dodavatel a 

subdodavatelé). 

V závislosti na předmětu projektu můţe při předání dojít k podrobné revizi výsledku 

projektu, na jehoţ základě jsou vypracovány podklady pro předání, na kterých obě strany 

potvrdí, ţe došlo k předání a převzetí bezvadného plnění. V případě komplexních projektů 

je dodavatel často povinen ručit za vady vzniklé v určité době po předání projektu a tyto na 

vlastní náklady uvádět do řádného stavu. Obsahem této fáze je kromě kompletního 

administrativního ukončení projektu také ekonomické vyhodnocení a celková analýza 

projektu. Všechny dokumenty související s projektem se archivují. Mohou v budoucnu 

poslouţit jako podklady pro další projekty. 
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3 PŘEDSTAVENÍ PODNIKU 

Pro účely zachování tajnosti informací o způsobu vedení projektového řízení ve 

společnosti je změněn její název na Stavby. 

Společnost Stavby vznikla jako právnická osoba v roce 1992. Jejími zakládajícími 

společníky jsou dvě osoby. Od března roku 1992 je společnost registrována v obchodním 

rejstříku jako společnost s ručením omezeným. Základní jmění činí 400 tis. Kč. Kaţdý ze 

společníků má 50 % obchodní podíl. Jedná se o tuzemskou stavební společnost 

s několikaletou tradicí. Sídlo společnosti je v Chomutově. [5] 

3.1 Organizační struktura podniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  3 Organizační schéma společnosti [5] 
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Na Obr. 3 je zobrazena organizační struktura společnosti Stavby. Podnik v současné 

době pracuje s průměrným počtem šedesáti pracovníků různých stavebních profesí. 

Společnost má dva jednatele, kteří jsou ve funkcích ředitelů a tvoří vedení podniku. 

Výrobní ředitel (VŘ) zodpovídá za plnění úkolů v péči o bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců a ochranu ţivotního prostředí, mechanizaci, dopravu, opravnu a hlavní 

stavební výrobu. Technicko-ekonomický ředitel (TEŘ) zajišťuje činnosti ekonomického 

úseku, technickou přípravu výroby, obchodní činnost, rozborovou činnost. Oba ředitelé 

zodpovídají za výběrová řízení, jednání s investory, definitivní návrh smlouvy o dílo 

včetně jejich změn a dodatků. Společně také rozhodují v zásadních otázkách investičního 

charakteru. Náplně dalších profesí organizační struktury budou patrné z popisu firemní 

struktury procesů ve čtvrté kapitole.  

3.2 Činnosti podniku a situace na trhu 

Předmět podnikání společnosti tvoří: [5] 

 projektová činnost ve výstavbě, 

 provádění staveb včetně jejich změn, udrţovacích prací na nich a jejich 

odstraňování, 

 silniční motorová doprava nákladní-vnitrostátní provozovaná i vozidly nad 3,5 t 

celkové hmotnosti, 

 velkoobchod, 

 montáţ a opravy vyhrazených elektrických zařízení, 

 přípravné práce pro stavby, 

 poskytování sluţeb pro zemědělství a zahradnictví, 

 lesnictví, těţba dřeva a poskytování sluţeb v myslivosti. 

Společnost realizuje převáţně zakázky v Ústeckém kraji, o čemţ vypovídá velké 

mnoţství referencí.  
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 

4.1 Firemní procesy projektového řízení 

Řízení projektů představuje ve firmě Stavby kompletní zajištění stavebních zakázek 

od hledání obchodních příleţitostí přes jednání se zákazníky, tvorbu nabídek, přípravu a 

realizaci stavebních prací po předání hotového díla a závěrečného vyhodnocení stavební 

zakázky. S tím také souvisí spousta dalších doprovodných činností patrných z tabulky 

procesů. Ve společnosti Stavby jsou pro potřeby řízení zakázek definovány následující 

procesy, které se dále dělí na jednotlivé podprocesy - činnosti: 

Tab. 1 Stávající mapa procesů [6] 

Hlavní procesy Podprocesy – činnosti Vlastník  

Nabídkové řízení  TEŘ 

 Marketing a podpora zákazníků TEŘ 

 Zajištění, ověření a odsouhlasení PD PV 

 Tvorba nabídky PV 

 Zajištění smlouvy PV 

Realizace výrobků - stavby  VŘ 

 Plánování stavby PV 

 Realizace výrobků - stavby SV 

 Předání výrobku - stavby SV 

Nakupování  VŘ 

 Hodnocení a výběr dodavatelů VŘ 

 
Zajištění, porovnání a kontrola 

nakupovaných výrobků, sluţeb 
SV 

Výcvik  VMDO 

 Plánování a hodnocení výcviku - školení VMDO 

Přezkoumání systému  TEŘ 

 Projednání na poradách TEŘ 

 Zpracování zprávy MJ 

 Stanovení a hodnocení cílů TEŘ 

Zlepšování  TEŘ 

 Interní audity MJ 

 Nápravná opatření VŘ 

 Preventivní opatření VŘ 

Z tabulky 1 vidíme, ţe ve společnosti je definováno šest procesů. Kaţdý z těchto 

procesů zahrnuje několik podprocesů - činností. Činnosti si lze představit jako plynulý tok, 

kdy výstup z jedné činnosti je často vstupem do činnosti další. Kaţdý proces sestává ze tří 

základních kroků: 
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 vstupy 

 činnosti v rámci procesu 

 výstupy 

U všech těchto kroků jsou plánovány vstupy a zdroje, stanoveny postupy a opatření 

pro realizaci procesů a činností a jsou předpokládány výstupy s přidanou hodnotou. Ke 

kaţdému procesu a činnosti je přiřazen jeho vlastník, který má plnou pravomoc a 

zodpovědnost za řízení procesu a dosahování příslušných cílů procesu. Jednotlivé procesy 

podrobně popíšu v následujících kapitolách. Jejich stručný nástin je také obsahem firemní 

směrnice č. 2 – Příručka jakosti. [6] 

4.1.1 Nabídkové řízení 

Činnosti v procesu Nabídkové řízení zabezpečují oba ředitelé společnosti. Ostatní 

pracovníci se na těchto činnostech podílejí, aktivně spolupracují při sběru informací o 

poţadavcích zákazníků. Vstupními dokumenty jsou poptávka zákazníka a zadávací 

dokumentace. Výstupní dokumenty představují nabídku zákazníkovi a uzavřenou smlouvu 

se zákazníkem. Pro proces jsem vytvořil v programu Visio 2010 postupový diagram, který 

je obsahem přílohy č. 1. 

Marketing a podpora zákazníků 

Nábor zakázek je prováděn jako nábor státních, obecních a dalších zakázek nebo akcí 

soukromých investorů, právnických a fyzických osob. Ředitelé a přípravář výroby (PV) 

přijímají poptávky z těchto zdrojů: [2] 

 veřejná zakázka z centrální adresy 

 veřejná zakázka – výzva investora 

 poptávka investora 

 poptávka stavební firmy, aby organizace realizovala subdodávku 

PV sleduje poptávky na centrální adrese a předává je technicko-ekonomickému 

řediteli (TEŘ). TEŘ přijme poptávku zákazníka a spolu s výrobním ředitelem (VŘ) 

přezkoumají potenciální zakázku z hlediska objemu, termínu, jakosti, rozsahu, charakteru 

subdodávek a dalších podmínek. Na závěr rozhodnou, zda se organizace bude o zakázku 

ucházet. 
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Zajištění, ověření a odsouhlasení projektové dokumentace 

Za předpokladu ţe TEŘ a VŘ projeví o zakázku zájem, začne PV s tvorbou nabídky. 

Nejprve si od zákazníka zajistí zadávací dokumentaci a další podklady, na základě kterých 

má být vypracována nabídka. Ve společnosti není zaveden proces navrhování 

(projektování) staveb. Návrh je vţdy převzat od zákazníka.  Projekční činnost představuje 

pouze zanesení změn do projektové dokumentace převzaté od zákazníka na základě 

provedených prací. 

Tvorba nabídky 

PV vypracuje nabídku dle poţadavků zákazníka, která obsahuje: [2] 

 rozpočet, 

 dokladovou část, 

 návrh smlouvy o dílo, 

 další zákazníkem vyţadované podklady (např. harmonogram prací). 

Rozpočet nechá ústně schválit TEŘ. Schválený rozpočet zkompletuje spolu s dalšími 

doklady a náleţitostmi do nabídky a tu doručí zákazníkovi. 

Zajištění smlouvy 

TEŘ přijme rozhodnutí zákazníka o výsledku výběrového řízení. V případě 

úspěšného výběrového řízení a po obdrţení informace, ţe zakázka bude přidělena 

společnosti Stavby, začne TEŘ jednat se zákazníkem o podmínkách smlouvy. PV 

vypracuje konkrétní znění smlouvy o dílo a předloţí ho k přezkoumání příslušným 

pracovníkům – TEŘ, VŘ, PV, stavbyvedoucí (SV), asistent vedení (AV), příp. externí 

specialista. Na základě připomínek upraví PV smlouvu o dílo a předloţí jí zákazníkovi. [2] 

Pokud dojde v průběhu realizace ke změně smlouvy nebo některých podmínek ze 

strany zákazníka projedná tyto změny VŘ s TEŘ. Po vyjasnění některých změn vypracuje 

PV dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud je impuls změny ze strany společnosti, projedná tuto 

záleţitost TEŘ se zákazníkem. Změnu nebo dodatek smlouvy vypracuje opět PV. 
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4.1.2 Realizace výrobků - stavby 

Po uzavření smlouvy nebo potvrzení objednávky je moţné přistoupit k realizaci 

stavby. Proces Realizace výrobků – stavby komplexně zabezpečuje VŘ. Ostatní pracovníci 

se na procesu aktivně podílejí. Vstupními dokumenty jsou uzavřená smlouva se 

zákazníkem, kompletní zadávací dokumentace a harmonogram stavebních prací. Výstupní 

dokumenty tvoří stavební deník, protokol o převzetí staveniště, zápisy z kontrolních dnů a 

předávací protokol hotové stavby. Základními dokumenty pro řízení celého procesu 

realizace jakékoliv stavby jsou firemní směrnice č. 3 pro řízení procesu stavební výroby [7] 

a č. 4 pro řízení stavebního deníku. [8] Postupový diagram procesu Realizace výrobků – 

stavby jsem vytvořil v programu Visio 2010. Diagram je součástí přílohy č. 2. 

Plánování stavby 

VŘ pověří vedením zakázky příslušného SV. U zakázky s vyšším rozpočtovým 

nákladem a mající stavební povolení, dává VŘ nebo TEŘ podnět SV k vypracování plánu 

jakosti stavby. Vypracování plánu jakostí řeší firemní směrnice č. 6 pro řízení plánu 

jakosti. [10] Úkolem plánu jakosti je přesně definovat cíle jakosti určité stavby a popsat 

veškeré postupy (pracovní, technologické, organizační), jejichţ dodrţováním se mají 

vyloučit případné neshody. Je zároveň návodem pro všechny pracovníky podílející se na 

realizaci prací, jak postupovat v jednotlivých krocích a preventivně řeší kritická místa 

k zamezení neshod. 

SV zaloţí stavební deník. Stavební deník musí být veden na kaţdé stavbě. Jeho 

uspořádání a vedení řeší firemní směrnice č. 4 pro řízení stavebního deníku. [8] SV ve 

spolupráci s VŘ přiděluje pracovníky na stavbu. V součinnosti s PV poptává dodavatele 

materiálu a subdodavatele. Zajišťování materiálu a subdodavatelských prací je řešeno v 

procesu nakupování v kapitole 4.1.3. Při potřebě mechanizačních a dopravních prostředků, 

zajišťuje SV ve spolupráci s oddělením dopravy dostupnost těchto prostředků, buď 

prostřednictvím vlastních zdrojů, nebo dodavatelským způsobem. Zajištění lidských 

zdrojů, materiálu, mechanizace a dopravy, subdodavatelských prací probíhá aţ po 

podepsání smlouvy se zákazníkem. 

Realizace výrobků - stavby 

Prvním krokem v celém procesu realizace stavby je předání staveniště, ke kterému 

dochází vţdy aţ po uzavření smluvního vztahu. SV převezme staveniště a provede o tom 
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záznam do protokolu o převzetí díla a do stavebního deníku. Po předání staveniště lze 

přistoupit k další fázi procesu výstavby, kterou je zahájení prací. SV zodpovídá za 

provádění stavebních prací dle poţadavku zákazníka a projektové dokumentace. Řídí práci 

pracovníků a subdodavatelů a provádí o tom záznamy do stavebního deníku. Je 

zodpovědný za to, aby se na stavbě pouţívala ke kontrolním měřením pouze kontrolovaná 

měřidla. Dohlíţí na uplatňování ekologické legislativy a legislativy BOZP. O všem provádí 

záznamy do stavebního deníku. [7] 

Mistr (M) koordinuje práci stavebních dělníků a subdodavatelů na dané zakázce. 

Stavební dělníci pracují dle projektové dokumentace, norem, technologických postupů a 

pokynů mistra. SV se zúčastňuje kontrolních dnů (u větších staveb společně s TEŘ, VŘ). 

Provádí o kontrolním dnu zápis do stavebního deníku nebo potvrzuje protokol 

vypracovaný investorem.  

Předání výrobků - stavby 

Po dokončení prací na jednotlivých stavebních objektech, ucelených částech či 

stavby jako celku, předává SV dílo zákazníkovi. Zápis o tom provede do předávacího 

protokolu nebo do stavebního deníku. Předání staveb jsou rozdělena na dílčí (převzetí 

dokončené ucelené části nebo stavebního objektu) nebo konečné (převzetí stavby jako 

celku). K předání stavby dochází vţdy za přítomnosti zástupců obou smluvních stran. 

Všichni účastníci předávacího řízení jsou povinni se vyjádřit a sdělit případné námitky a 

připomínky do protokolu o předání stavby. V případě, ţe jsou zjištěné vady a nedodělky, 

domluví se zástupci smluvních stran na termínu jejich odstranění. O odstranění vad je 

sepsán zápis s podpisy zástupců smluvních stran. Stavba se povaţuje za předanou 

vyhotovením a potvrzením předávacího protokolu stavby či protokolu o odstranění vad a 

nedodělků. [7] 

Na základě předávacího protokolu stavby, příp. protokolu o odstranění vad a 

nedodělků, provádí AV ve spolupráci se SV a PV fakturaci provedených prací dle smlouvy 

se zákazníkem. Fakturace můţe probíhat také dílčím způsobem po dokončení jednotlivých 

etap výstavby. 

P nebo SV provede u zakázky, jejíţ hodnota je většího rozpočtu hodnocení 

spokojenosti zákazníka. Hodnocení spokojenosti zákazníka představuje ve společnosti 

formulář, který předloţí nebo zašle SV nebo PV zákazníkovi k vyplnění. Zákazník pomocí 
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stupnice od 1-5, kde 1 je nejlépe a 5 nejhůře, provede zhodnocení poskytnutých sluţeb dle 

jednotlivých činností v rámci zakázky. Takto vyplněný dokument představuje pro 

společnost zpětnou vazbu o prováděných činností. Můţe být také impulsem pro neustálé 

zlepšování procesů. 

4.1.3 Nakupování 

Proces Nakupování zabezpečuje VŘ. Účelem procesu je zajistit výběr 

nejvhodnějších dodavatelů a řízení nakupovaných dodávek tak, aby vyhověly potřebám a 

poţadavkům společnosti. Vstupním dokumentem je seznam dodavatelů materiálu nebo 

seznam subdodavatelů sluţeb. Výstupní dokumenty tvoří objednávka materiálu nebo 

subdodávky, smlouva s dodavatelem, dodací list, předávací protokol, faktura dodavatele, 

hodnotící listy dodavatelů. Celý proces Nakupování popisuje firemní směrnice č. 5 pro 

nakupování. [9] Postupové diagramy jednotlivých činností jsou obsahem přílohy č. 3. 

Digramy jsem zhotovil v programu Visio 2010. 

Hodnocení a výběr dodavatelů 

Podkladem pro hodnocení a výběr dodavatele je Seznam dodavatelů materiálu a 

Seznam subdodavatelů a sluţeb. Hodnocení dodavatelů je provedeno ve třech stupních: [9] 

 Stupeň 1 – vyhovující, bez připomínek 

 Stupeň 2 – vyhovující, s výhradami 

 Stupeň 3 - nevyhovující 

Při vyhodnocování dodavatelů je směrodatná kvalita dříve dodávaných výrobků a 

sluţeb, moţnost dodavatele doloţit jakost výrobku, cena výrobků a sluţeb a platební 

podmínky. Vyhodnocování dodavatelů provádí vedení společnosti, popřípadě pouze jeden 

z ředitelů spolu se SV nebo vedoucí mechanizace, dopravy a oprav (VMDO). [9] MJ 

analyzuje údaje v tabulce hodnocení dodavatelů. Výsledek zaznamenává do zprávy 

z analýzy údajů. Vedení společnosti na poradách provádí přezkoumání zprávy. Na základě 

zjištěných skutečností přijímá opatření a provádí rozhodnutí vyplývající z analýzy údajů. 

Seznamy vhodných dodavatelů schvaluje vedení společnosti minimálně dvakrát ročně. 

Mohou být průběţně doplňovány.  
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Zajištění, porovnání a kontrola nakupovaných výrobků, služeb 

SV určuje poţadavky na nákup materiálu nebo zajištění subdodavatelských prací na 

základě projektové dokumentace. Objednává materiál nebo sluţby u smluvených, kladně 

ohodnocených dodavatelů. V případě nestandardních objednávek, dává SV poţadavek PV 

a ten materiál nebo sluţbu poptá, vyhodnotí a objedná. VŘ nebo TEŘ ústně odsouhlasí 

objednání materiálu resp. sluţeb u nestandardních objednávek a objednávek většího 

rozsahu. [9] 

Není-li sjednána doprava materiálu u dodavatele, zajistí dopravu materiálu na stavbu 

VMDO nebo SV. M provede kontrolu materiálu došlého na stavbu. Kontroluje hlavně 

kvalitu a shodu s dodacím listem. SV nebo M potvrdí převzetí materiálu podpisem 

dodacího listu. [7] 

VŘ a TEŘ uzavírají smlouvy se subdodavateli nebo podepisují objednávku 

subdodavatele. SV předá subdodavateli staveniště. Ten mu převzetí potvrdí podpisem do 

protokolu o předání staveniště nebo do stavebního deníku. SV dále seznámí subdodavatele 

s politikou jakosti, OŢP a BOZP a s environmentálními aspekty organizace. Záznam o tom 

můţe mít formu článku ve smlouvě se subdodavatelem, informací v objednávce pro 

subdodavatele nebo podpisem subdodavatele v tabulce Poučení o ekologii. SV a M 

kontrolují práci subdodavatelů. Záznamy o tom provádí do stavebního deníku. Po 

dokončení prací přebírá SV práci od subdodavatelů. Provede o tom záznam do předávacího 

protokolu, kde jsou uvedeny případné vady a nedodělky. [7] 

SV v součinnosti s PV zkontroluje správnost došlé faktury za materiál, resp. 

provedené sluţby. VŘ nebo TEŘ provádí odsouhlasení úhrady finanční částky. Úhradu 

faktury provede AV.  

4.1.4 Výcvik 

Cílem procesu Výcvik je zabezpečit způsobilost zaměstnanců pověřených 

odpovědnostmi v procesu řízení zakázek. Způsobilost zaměstnanců je dána mírou jejich 

vzdělání, výcviku dovedností a zkušeností. Při řízení lidských zdrojů společnost vyuţívá 

kmenové, smluvní a dočasně zaměstnávané pracovníky. Vzdělávání kmenových 

zaměstnanců stanovuje plán školení zaměstnanců. Zodpovědnou osobou procesu výcviku 

je VMDO. Proces výcviku popisuje firemní směrnice č. 8 pro řízení zdrojů. [12] Postupový 

diagram procesu Výcvik, vytvořený v programu Visio 2010,  nalezneme v příloze č. 4. 
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Plánování a hodnocení výcviku – školení [12] 

Vedoucí pracovníci identifikují odbornou způsobilost potřebnou pro jednotlivé 

činnosti. Výcvik zaměstnanců je plánován vţdy na základě sledovaných a 

vyhodnocovaných potřeb vedoucích pracovníků a jejich hodnocení. VMDO sestavuje pro 

společnost plán školení na základě periodických potřeb školení, poţadavků vedoucích 

pracovníků a osobní iniciativy jednotlivých pracovníků. Plán školení na příslušný 

kalendářní rok je schvalován na výrobní poradě. VMDO sleduje jeho plnění z hlediska 

plánovaných termínů. Za zajištění školení podle jednotlivých profesí zodpovídají 

pracovníci, kteří jsou vedení v plánu školení. Odpovědný zaměstnanec za příslušnou oblast 

školení objedná a zajistí interní nebo externí školitele. Z kaţdého školení musí být pořízen 

záznam o účasti s podpisy účastníků. Příslušné doklady eviduje VMDO. Získaná osvědčení 

a certifikáty jsou také uchovány u finanční a mzdové účetní. 

4.1.5 Přezkoumání systému 

Výkonnou odpovědnost za přezkoumání systému projektového řízení má ve 

společnosti TEŘ. Účelem je vyhodnotit účinnost a efektivnost systému. Současně jsou 

projednávány a vyhodnocovány záleţitosti pro zlepšení a případné změny v systému. [6] 

V programu Visio 2010 jsem vytvořil postupový diagram procesu Přezkoumání systému. 

Diagram je obsahem přílohy č. 5. 

Vedení společnosti na poradě projednává, stanovuje či aktualizuje cíle integrovaného 

systému na daný rok. Vstupní data přezkoumání zahrnují tyto informace: [6] výsledky 

auditů, zpětnou vazbu od zákazníka, výkonnost procesů, nápravná a preventivní opatření, 

opatření z předchozího přezkoumání vedením. MJ ve spolupráci s ostatními pracovníky 

tyto cíle průběţně doplňuje a aktualizuje. Sestavuje plány jakosti, auditů, školení, revizí 

budov a zařízení. MJ průběţně sleduje plnění stanovených cílů. Minimálně jedenkrát ročně 

provádí analýzu dat vycházející ze spokojenosti zákazníka, shodu poţadavku na produkt, 

parametrů jednotlivých procesů a dodavatelů.  Výsledky z analýzy zaznamenává do zprávy 

z analýzy dat. Vedení společnosti ve spolupráci s MJ vyhodnocují na základě výsledků 

analýzy úroveň plnění jednotlivých cílů. Pokud nějaký cíl není splněn, přijímá na základě 

zjištěné příčiny nesplnění potřebná opatření. Proces přezkoumání systému je popsán ve 

firemním dokumentu č. 2 - Příručka jakosti. [6] 



Michal Menzl : Optimalizace projektového řízení vybrané společnosti 

2011                                                                                                                                     24 

4.1.6 Zlepšování 

Jedním z hlavních úkolů společnosti je neustálé zlepšování všech činností. Výsledky 

zlepšovacích procesů vedou k neustálému zvyšování výkonnosti společnosti a přináší 

prospěch jak společnosti, tak potenciálním zákazníkům. Zodpovědnou osobou 

zlepšovacího procesu je TEŘ. [6] Postupový diagram procesu Zlepšování je v příloze č. 6. 

Pro tvorbu diagramu jsem vyuţil program Visio 2010. 

Interní audit 

Plánování, obsah, provádění a dokumentování interních auditů ve společnosti 

popisuje firemní směrnice č. 10 pro řízení interního auditu. [14] Interní audit se provádí na 

základě ročního plánu, který je schvalován na poradě vedení. Cílem je zajistit systematické 

a nezávislé zjišťování odchylek prováděných činností od dokumentovaných postupů, resp. 

zjistit nedostatky těchto postupů a dále zjistit zda systém projektového řízení je efektivně 

uplatněn a udrţován. Za plánování a organizaci interních auditů zodpovídá MJ. TEŘ 

zodpovídá za projednání výsledků auditů a za přijetí odpovídajících opatření, odstranění 

zjištěných nedostatků. Veškeré zjištěné skutečnosti se zaznamenává MJ ve spolupráci 

s TEŘ do Zprávy o provedení interních auditů. [14] 

Nápravná opatření [6] 

Při výskytu neshod po provedení interního auditu, musí společnost provést nápravná 

opatření k odstranění jejich příčin. Při přijímání opatření k nápravě musí být určena příčina 

(důvod přijetí nápravného opatření), určeno a stanoveno nápravné opatření, určen 

zodpovědný pracovník za splnění nápravného opatření a určen termín provedení 

nápravného opatření. O všech těchto krocích je proveden zápis. Stanovení nápravných 

opatření zajišťuje jeden z ředitelů, jejich kontrolu zajišťuje MJ.  

Preventivní opatření [6] 

Preventivní opatření jsou uplatňována za účelem předejít neshodám a zabránit jim a 

eventuelně zabránit hrozícím finančním ztrátám. Pro uplatnění preventivního opatření je 

nejčastějším počátečním impulsem výsledek analýzy příslušných údajů a informací, které 

se ve společnosti projednávají. Tato preventivní opatření jsou přijímána, uplatňována a 

kontrolována stejným postupem a stejnými pracovníky jako předcházející nápravná 

opatření. 
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4.2 Zhodnocení firemních procesů 

Podle mapy procesů v Tab. 1 se ve společnosti Stavby pro potřeby projektového 

řízení vyuţívá šest hlavních procesů. Kaţdý z těchto procesů se dále dělí na jednotlivé 

podprocesy - činnosti. Rozdělení projektového řízení na jednotlivé procesy hodnotím 

kladně, nicméně se domnívám, ţe stávající rozdělení není rozčleněno optimálně. 

V následujících odstavcích zhodnotím stávající stav jednotlivých procesů. 

Proces Nabídkové řízení je zaměřen na získávání zákazníků a následně stavebních 

zakázek. Struktura tohoto procesu včetně příslušných činností se mi jeví jako vhodně 

zvolená, nicméně bych některé postupy zváţil přehodnotit. TEŘ a VŘ rozhodují o zájmu o 

konkrétní zakázky. Posuzování poptávek zákazníků by bylo vhodné konzultovat s dalšími 

pracovníky v rámci zakázkových porad. Výstup zakázkových porad by obsahoval 

rozhodností o přijetí či nepřijetí poţadavku zákazníka, kroky pro přípravu a realizaci 

nabídky a předběţné určení stavbyvedoucího. Ve většině případů se společnost striktně 

nedrţí postupu při jednání o podmínkách smlouvy uvedeném v podprocesu Zajištění 

smlouvy. Zákazník má obvykle předem připraven konkrétní návrh smlouvy. Předloţí ho 

TEŘ a ten jej spolu s ostatním pracovníky přezkoumá. Případné připomínky ke smlouvě 

projednává TEŘ se zákazníkem. Konečnou podobu smlouvy schvaluje jeden z ředitelů. 

Pokud zákazník ponechá zodpovědnost za vytvoření návrhu smlouvy na společnosti, platí 

postup uvedený v příslušném podprocesu. Na oblast činnosti zajištění smlouvy se zaměřím 

v šesté kapitole v rámci nové struktury. V procesu není uvaţován postup, který by 

popisoval realizaci zakázky bez nabídkového řízení, resp. práce na přímou objednávku.  

Proces Realizace výrobků – stavby představuje jeden z nejdůleţitějších procesů z 

celé struktury. V rámci tohoto procesu dochází k přípravě, realizaci a konečnému předání 

hotové stavby. Podle mapy procesů v Tab. 1 je za tento proces zodpovědný VŘ.  

Dle sdělení TEŘ se plány jakosti na jednotlivé zakázky zpracovávají pouze v případě 

poţadavku zákazníka. V kapitole 4.1.2 je uvedeno, ţe za vypracování plánu je zodpovědný 

SV. Na tuto skutečnost poukazuje i firemní směrnice č. 6 pro řízení plánu jakosti.[10] Ve 

většině případů plány jakosti staveb zpracovává MJ a se SV projednává případně detaily. 

Činnost Plánování stavby v procesu by bylo vhodné rozdělit na dvě nové samostatné 

činnosti. První činnost by zahrnovala kompletní přípravu stavby - přidělení lidských 

zdrojů, mechanizace a dopravy, zajištění materiálu a subdodávek, projektové 



Michal Menzl : Optimalizace projektového řízení vybrané společnosti 

2011                                                                                                                                     26 

dokumentace. Druhá činnost by se soustředila pouze na vypracování plánu jakosti stavby. 

Tímto by se činnosti v procesu zpřehlednily. Ve společnosti není v oblasti výkresové 

dokumentace zaveden proces pro navrhování (projektování) staveb. Dokumentace je vţdy 

převzata od zákazníka a případné zanesení změn se řeší formou subdodávky externí 

firmou. V budoucnu by bylo vhodné zváţit zřízení funkce projektanta nejen pro 

dokumentační podporu jednotlivých zakázek, ale i pro vlastní samostatné projektování. 

Velký důraz by měl být také kladen na činnost kontroly jednotlivých prací podle platných 

technologických postupů, plánů kontrol a zkoušek. Pro zpětnou vazbu jsou u společnosti 

zavedeny Hodnotící listy, kde zákazníci hodnotí jednotlivé činnosti při výstavbě a dále 

hodnotí celkově činnost společnosti v referenčních dopisech a vyjádřeních. Ty jsou pak 

pouţívány při různých soutěţích o zakázku. Při úpravách struktury se zaměřím na 

monitorování a kontrolu realizace prací a spokojenosti zákazníka. 

Proces Nakupování materiálu a sluţeb zabezpečuje VŘ. Tento proces se vyuţívá 

hlavně v druhém procesu v rámci plánování stavby. V procesu je zahrnuto hodnocení a 

výběr dodavatelů a zajištění, porovnávání a kontrola nakupovaných výrobků a sluţeb. 

V nákupu materiálu a zajišťování subdodavatelských prací jsou rozdíly v jednotlivých 

krocích, které jsou patrné z postupového diagramu v příloze č. 3. V nové struktuře bych 

navrhnul v tomto procesu vytvořit samostatné podprocesy a tím celý proces zpřehlednit. 

První by zabezpečoval nákup veškerého materiálu. Další by se zabýval zajišťováním, 

přípravou a kontrolou subdodavatelských prací. Nakonec poslední by zahrnoval výběr a 

hodnocení jednotlivých dodavatelů materiálu a sluţeb. 

Postup úhrady faktury za materiál, resp. sluţby se ve skutečnosti odlišuje od postupu 

popsaného v kapitole 4.1.3. SV zkontroluje nejprve dodací list a přidělí mu konto zakázky. 

Poté ho pošle AV, která jej přiloţí k došlé faktuře. Dodací list spolu fakturou musí 

odsouhlasit VŘ nebo TEŘ. Odsouhlasený komplet se pošle zpět SV, který potvrdí fakturu 

a nakonec provede AV úhradu faktury. V procesu nejsou zahrnuty činnosti pro řízení 

skladů. Materiál je zajišťován aţ po uzavření smlouvy nebo doručení objednávky. Je 

dodáván přímo na stavbu k realizaci. Pro dočasné uskladnění společnost disponuje sklady. 

Bylo by vhodné se zamyslet nad myšlenkou zavedení skladového hospodářství např. 

s rozšířením vyuţití stávajícího informačního systému Helios. 
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Při posledním zhodnocení se zaměřím na zbývající tři procesy Výcvik, 

Přezkoumání systému a Zlepšování. Dle mého názoru se jednotlivé procesy vzájemně 

prolínají. Proces Výcvik se zabývá plánování, zajišťováním a realizací školení jednotlivých 

pracovníků. Jsem si vědom zájmu firmy o neustálé zvyšování odborné způsobilosti svých 

zaměstnanců v různých profesích. Nicméně se domnívám, ţe tento proces by mohl být 

jednou z dílčích činností procesu Přezkoumání systému při sestavování cílů systému 

projektového řízení a dalších plánů. Účelem procesu Přezkoumání systému je vyhodnotit 

účinnost a efektivnost systému na základě výsledku auditu, zpětné vazby od zákazníka, 

výkonnosti procesů, nápravných a preventivních opatření a opatření z předchozího 

zkoumání vedením. Současně jsou projednávány a vyhodnocovány záleţitosti pro zlepšení 

a případné změny v systému. Záleţitosti pro zlepšení a případné změny v systému jsou 

zahrnuty také v procesu Zlepšování na základě provedeného přezkoumání. V rámci 

popsaných posledních třech procesů navrhuji vytvořit nové procesy a zpřehlednit tak 

strukturu této oblasti. 

Z popisu jednotlivých procesů je zřejmé, ţe nejvíce zodpovědnými osobami v 

rozhodovacích krocích představují oba ředitelé společnosti. Vzhledem k širokému rozsahu 

pracovní náplně obou ředitelů bych zodpovědnosti některých kroků rozdělil mezi další 

pracovníky. Zváţil bych také úpravu organizační struktury a přijmutí dalších pracovníků. 

Připomínkami a návrhem úprav stávající struktury procesů se budu zabývat v kapitole 5. 

4.3 Využívané softwarové prostředky 

Ve společnosti stavby se pro potřeby projektového řízení vyuţívá následující 

softwarové prostředky: 

 Kancelářský balík MS Office – programy Word, Excel, Outlook 

 Adobe Reader 

 IS Helios 

4.3.1 MS Office 

Nejvíce pouţívaným softwarovým prostředkem ve společnosti je kancelářský balík 

MS Office. Vzhledem k tomu, ţe tento kancelářský balík patří k nejvíce vyuţívaným 

softwarovým prostředkům, není třeba jej podrobně popisovat. Ve firmě se pouţívají 

převáţně programy Word, Excel a Outlook.  
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Textový editor Word se vyuţívá v procesu nabídkového řízení pro zpracování 

cenových nabídek, smluv se zákazníky, zpráv a záznamů z porad a jednání. V procesu 

realizace výrobků – stavby je potřebný k vypracování plánu jakosti stavby, protokolů 

souvisejících se stavbou. Při nakupování se ve Wordu zpracovávají objednávky materiálů 

nebo sluţeb, smlouvy se subdodavateli a hodnotící listy dodavatelů. V procesu výcviku, 

přezkoumání systému a zlepšování se vyuţívá textový editor pro zpracování plánů, zpráv a 

záznamů z porad, dokumentů souvisejících s měřením a monitorováním spokojenosti 

zákazníka, jednotlivých procesů, stavby a zpracování dalších firemních dokumentů a 

směrnic. 

Tabulkový procesor Excel se vyuţívá ke zpracování rozpočtů k cenové nabídce, 

tvorbě harmonogramů stavby, seznamu dodavatelů, fakturaci, účetní dokumentaci a dalším 

dokumentům. 

V předchozích dvou odstavcích jsem zmínil jen některé příklady dokumentů 

vytvářených ve Wordu a Excelu. Word a Excel patří k nejrozšířenějšímu softwaru 

pouţívaných ve firmách a domácnostech a míra jeho vyuţití je široká 

Další pouţívaným softwarem ve firmě je MS Outlook. I přes jeho nabízené mnoţství 

funkcí je ve firmě vyuţíván pouze k elektronické korespondenci. 

4.3.2 Adobe Reader 

Stejně jako kancelářský balík MS Office pro zpracování textových a tabulkových 

souborů, je pro potřeby zobrazení, tisku a sdílení souborů ve formátu pdf hojně vyuţíván 

program Adobe Reader. V dnešní době patří tento program k základní softwarové výbavě 

kaţdého počítače.  

Ve společnosti stavby se v tomto formátu uchovávají například veškeré certifikáty, 

osvědčení a atesty, které se přikládají k cenové nabídce. Některá zadávací dokumentace od 

zákazníka můţe být zaslána ve formátu pdf. Tento formát je také například výstupem 

multifunkčních zařízení při skenování. Pomocí vhodného softwaru lze do formátu pdf 

převést veškeré textové dokumenty, tabulky nebo obrázky. Výsledný dokument můţe být 

potom zabezpečen proti kopírování, tisku nebo můţe být přístup zabezpečen heslem. 
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4.3.3 IS Helios 

Informační systém Helios je modulární systém společnosti LCS Internacionál pro 

zpracování ekonomických informací firmy. Svým charakterem nejlépe vyhovuje potřebám 

řízením menších a středně velkých organizací. Systém je uspořádán modulárně a konkrétní 

moduly je moţné vyuţívat jednotlivě či v potřebné kombinaci. [16] 

Moduly systému Helios zahrnují: samotné jádro systému, ekonomiku, obchod, styk 

se zákazníky, lidské zdroje, manaţerské vyhodnocování, výrobu, dopravu, přepravní 

sluţby, celní software, pokladní prodej, mobilní a internetový obchod. [16] Ve firmě 

Stavby je systém Helios sloţen pouze z jádra systému, modulu ekonomiky a lidských 

zdrojů. Modul ekonomiky zastřešuje účetnictví, pokladnu, banku a majetek. Modul lidské 

zdroje slouţí pro zpracování mezd a personální agendy. Software je tedy převáţně 

vyuţíván finanční a mzdovou účetní. 

4.4 Zhodnocení softwarových prostředků 

Vyuţití softwarových prostředků je ve firmě značně omezené. Prakticky všechny 

dokumenty jsou tvořeny v programech kancelářského balíku MS Office. Například 

v procesu Nabídkové řízení PV sestavuje rozpočet zakázky v Excelu. Tento rozpočet 

sestavuje na základě platných norem, technologických postupů, historie předchozích 

zakázek, na základě svých zkušeností a konzultací se SV a dalšími pracovníky. Nechci 

nijak sniţovat kvalitu a odborné znalosti a zkušenosti PV, ale pro zjednodušení tvorby 

rozpočtů bych v tomto případě navrhnul nákup a vyuţívání speciálního softwaru. Nabízí se 

například vyuţití rozpočtových programů. Na internetu je moţné nalézt spoustu 

rozpočtových softwarů. Mě zaujal program euroCALC od společnosti Callida. Další 

uţitečný program představuje Project od společnosti Microsoft. Jedná se o jedinečný 

program pro podporu projektového řízení. Správným pouţíváním toho produktu získáme 

přehled nad lidmi, financemi, časem, odpovědnostmi a zpoţděním. V rámci tohoto 

programu, lze tedy i vytvářet, kontrolovat a editovat harmonogram práce, který PV tvoří 

také pouze v Excelu. Project obsahuje i další uţitečné funkce, které se uplatní v rámci 

projektového řízení. 

Mzdová a finanční účetní vyuţívají IS Helios. Systém je uspořádán modulárně a 

konkrétní moduly je moţné vyuţívat jednotlivě či v potřebné kombinaci. Ve firmě se 

vyuţívá pouze modul ekonomika a lidské zdroje. Vzhledem k zakoupené licenci bych 
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navrhnul dokoupení dalších modulů a tím rozšíření moţností vyuţití systému. Nabízí se 

například modul obchod pro proces Nakupování nebo doprava pro sledování, údrţbu a 

evidenci mechanizačních a dopravních prostředků. Za předpokladu vytvoření projekční 

kanceláře by bylo nutné zajistit technické a softwarové prostředky pro tvorbu výkresové 

dokumentace.  

4.5 Dokumenty využívané pro potřeby projektového řízení 

Dokumenty vyuţívané pro potřeby projektového řízení se dělí na interně řízené 

dokumenty a externě řízené dokumenty. Dokumentace má následující strukturu: [6] 

1. vrstva – příručka jakosti 

2. vrstva – směrnice a řády 

3. vrstva – technologické postupy, pracovní postupy, vnitřní plány 

4. vrstva – normy, technické listy, manuály 

Mezi interně řízené dokumenty patří první tři vrstvy dokumentace. Za tvorbu a 

aktualizaci jednotlivých interních dokumentů zodpovídá MJ, který je zároveň jejich 

správcem. Schvalování těchto dokumentů provádí jeden z ředitelů společnosti svým 

podpisem. Externě řízené dokumenty jsou tvořeny čtvrtou vrstvou. Pokud jde o právní 

předpisy, zákony, vládní nařízení a vyhlášky – za jejich výběr pro firmu zodpovídá TEŘ a 

AV. Pokud jde o technické normy, technické podmínky, technické listy, pracovní manuály 

apod., za tyto zodpovídá v oblasti mechanizace a dopravy VMDO a v oblasti technické 

přípravy výroby PV. 

Interní dokumentaci tvoří následující dokumenty: [13] 

 01 – Organizační a pracovní řád společnosti 

 02 – Příručka jakosti 

 03 – Směrnice pro řízení procesu – stavební výroby 

 04 – Směrnice pro řízení stavebního deníku 

 05 – Směrnice pro nakupování 

 06 – Směrnice pro řízení plánu jakosti 

 07 – Dopravní a provozní řád 
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 08 – Směrnice pro řízení zdrojů 

 09 – Směrnice pro řízení dokumentů a údajů 

 10 – Směrnice pro řízení interního auditu 

 11 – Archivační a skartační řád 

 Technologické postupy a další. 

Na jednotlivé interní řízené dokumenty jsme odkázáni při popisu jednotlivých 

procesů. Tyto dokumenty podléhají změnovému řízení. Návrh na změnu příslušných 

dokumentů nebo jejich obsahu mohou podávat všichni pracovníci společnosti. MJ změny 

zaznamenává do příslušného dokumentu. Změny se projednávají a schvalují na výrobních 

poradách. 

4.6 Zhodnocení firemní dokumentace 

Ve společnosti se v rámci firemních procesů vyuţívá interní a externí řízená 

dokumentace. Rozdělení dokumentace do vrstev se mi jeví jako vhodné. Důleţité je, aby: 

 všechny dokumenty vznikaly včas z hlediska potřeby jejich pouţití, 

 obsahovaly všechny poţadované údaje, 

 byly k dispozici, všem kdo je potřebují ke své práci, 

 byly k dispozici vţdy verze s aktuálními údaji a verze neaktuální byly vyřazeny. 

Na základě skutečného stavu optimalizace firemních procesů navrhnu případné 

změny ve firemní dokumentaci.  

4.7 Shrnutí celkové úrovně stávajícího projektového řízení 

Projektové řízení ve společnosti Stavby je uspořádáno do šesti procesů, které se dále 

člení na jednotlivé podprocesy. Vybrané činnosti procesů se vzájemně prolínají nebo 

v nich nejsou zahrnuty všechny prováděné činnosti. Zodpovědnost za jednotlivé procesy 

nesou z velké části oba ředitelé společnosti. Stávající systém projektového řízení je 

částečně zdokumentován ve formě čtyř vrstev dokumentace. Firma vyuţívá omezené 

mnoţství softwarových prostředků. Většinu dokumentů tvoří v kancelářském balíku MS 

Office. Pro potřebu mzdové a finanční účetní firma vyuţívá omezenou verzi IS Helios.        
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5 NÁVRH OPTIMALIZACE PROCESU ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 

5.1 Struktura procesu řízení projektů 

Na základě popisu a zhodnocení stávající struktury projektového řízení ve čtvrté 

kapitole jsem navrhnul v této kapitole novou strukturu procesů. Procesy jsem rozdělil na 

hlavní a podpůrné.  

Tab. 2 Nová mapa procesů 

 Procesy Podprocesy – činnosti Vlastník 

H
la

v
n
í 

Získávání zákazníka  TEŘ 

 Marketing a jednání se zákazníky TEŘ 

 Posouzení poptávky TEŘ 

 Příprava nabídky PV 

 Kontraktační jednání  PV 

Realizace zakázky  VŘ 

 Plánování jakosti MJ 

 Příprava realizace PV 

 Realizace výrobků – stavby SV 

 Předání výrobku – stavby SV 

Nakupování  VV 

 Nákup materiálu PV 

 Zajišťování subdodávek PV 

 Hodnocení a výběr dodavatelů MJ 

P
o
d
p
ů
rn

é 

Řídící proces  MJ 

 Plánování MJ 

 Měření a monitorování MJ 

 Analýza dat MJ 

 Přezkoumání systému a jeho zlepšování MJ 

 

Hlavní procesy tvoří procesy Získávání zákazníka, Realizace zakázky a Nakupování. 

Tyto procesy jsou nezbytné k realizaci stavebních zakázek a jsou důleţité k uspokojení 

potřeb zákazníků. Podpůrný Řídící proces zahrnuje podprocesy Plánování, Měření a 

monitorování, Analýza dat a Přezkoumání systému a jeho zlepšování. Podpůrné procesy 

slouţí jako pomocné procesy hlavních procesů a pro neustálé plánování, monitorování, 

analýzu, přezkoumání a zlepšování projektového řízení firmy.  
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5.1.1 Získávání zákazníka 

Proces jsem v rámci nové struktury nazval Získávání zákazníka, protoţe hlavním 

výstupem a cílem procesu je uzavřená smlouva (objednávka) se zákazníkem. Podprocesy - 

činnosti jsem rozdělil na marketing a jednání se zákazníky, posouzení poptávky, přípravu 

nabídky a kontraktační jednání. Vlastníkem tohoto procesu volím TEŘ. Postupové 

diagramy procesu Získávání zákazníka jsou obsaţeny v příloze č. 7. Diagramy jsem 

vytvořil v programu Visio 2010. 

Marketing a jednání se zákazníky probíhá stejně jako ve stávajícím stavu popsaném 

v kapitole 4.1.1. Ředitelé a PV přijímají poptávky ze zdrojů a evidují poptávky.  

V podprocesu Posouzení provede PV kontrolu úplnosti poptávkové dokumentace. 

V případě ţe poptávková dokumentace není úplná (např. dle průvodního dopisu, seznamu 

příloh apod.), řeší její doplnění se zadavatelem poptávky. S ohledem na předpokládanou 

hodnotu zakázky svolá TEŘ zakázkovou komisi sloţenou z obou ředitelů, PV, SV, MJ, 

AV, VMDO  příp. dalších pracovníků. Zakázková komise rozhodne o přijetí či nepřijetí 

poţadavku zákazníka, stanovuje kroky pro přípravu a realizaci nabídky, předběţně určuje 

SV, sleduje průběh zpracování nabídky a případných změn do rozhodnutí zákazníka o 

přijetí či nepřijetí nabídky. Výstupem zakázkové komise je zápis z jednání. Zakázková 

komise nebo TEŘ na základě přezkoumání rozhodnou, zda se bude firma o zakázku 

ucházet a PV informuje zákazníka o míře zájmu o zakázku. 

Při zpracování nabídky se postupuje dle podprocesu Zpracování nabídky. Nositel 

nabídky (PV) si od zákazníka zajistí zadávací dokumentace a veškeré podklady na základě, 

kterých má být zpracována nabídka. PV vypracuje nabídku, která obsahuje: rozpočet, 

dokladovou část, návrh smlouvy o dílo a další zákazníkem vyţadované podklady. Nabídku 

si nechá schválit TEŘ nebo v rámci zakázkové komise. Schválenou nabídku PV 

zkompletuje a doručí jí zákazníkovi. 

TEŘ přijme rozhodnutí zákazníka o výsledku výběrového řízení. V případě 

úspěšného výběrového řízení, začne TEŘ jednat se zákazníkem o podmínkách smlouvy. 

Jednání je obsahem podprocesu Kontraktační jednání. Podproces je rozdělen na dvě části. 

V první je uveden postup jednání v případě zajištění smlouvy. Druhá část popisuje jednání 

v případě zaslání objednávky bez nabídkového řízení. PV při zpracování nabídky zpracuje 

konkrétní návrh smlouvy nebo je návrh smlouvy převzat od zákazníka. Návrh smlouvy 
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proběhne vnitřním připomínkovým řízením v rámci společnosti. Pokud mají ředitelé nebo 

zakázková komise připomínky k návrhu převzatého od zákazníka, zapracuje tyto 

připomínky PV do návrhu smlouvy a odešle jej zákazníkovi. Případné zákazníkovy 

připomínky posoudí opět ředitelé nebo zakázková komise. Na základě rozhodnutí 

posouzení smlouvy PV zapracuje připomínky. Zákazník a TEŘ podepíšou konečnou 

smlouvu. Jednání bez nabídkového řízení probíhá následovně. TEŘ nebo PV přijme 

objednávku na realizaci zakázky. Ředitelé příp. ZK posoudí objednávku. Pokud nemají 

připomínky, podepíší objednávku. Ve sporných případech rozhodnou po poradě o přijetí či 

nepřijetí objednávky. Po podpisu smlouvy nebo objednávky postupuje zakázka k realizaci. 

5.1.2 Realizace zakázky 

Proces v nové struktuře nese název Realizace zakázky. Proces se skládá z činností 

plánování jakosti, přípravy realizace, realizace výrobku – stavby a předání výrobků – 

stavby. Vlastníkem procesu je VŘ. Postupové diagramy procesu Realizace zakázky jsem 

vytvořil v programu Visio 2010 a jsou součástí přílohy č. 8. 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o proces, při kterém je potřeba řídit, koordinovat, 

kontrolovat práci většího mnoţství pracovníků a případných subdodavatelských prací, 

navrhuji vytvořit novou pracovní pozici - vedoucí výroby (VV). VV by představoval 

kontaktní osobu mezi VŘ a jednotlivými SV a PV. Převzal by většinu zodpovědností VŘ. 

V případě potřeby by mohl VV zastupovat SV v jejich nepřítomnosti.  

S pozicí VV uvaţuji v popisu procesů v postupových diagramech. V úvodu 

převezme VŘ ve spolupráci s VV zakázku k realizaci a svěří zakázku SV. Pro zakázku s 

vyšším rozpočtovým nákladem nebo na základě poţadavku zákazníka dává VŘ nebo VV 

podnět MJ k vypracování plánu jakosti. MJ přijímá buď návrh zákaznického plánu jakosti, 

nebo zpracuje nový PJ. Plán jakosti předloţí VŘ a TEŘ ke schválení. Schválený PJ 

předloţí MJ zákazníkovi. 

Činnosti přípravy realizace zahrnují zajištění lidských zdrojů, mechanizace a 

dopravy, materiálu, subdodávek a výkresové dokumentace. Tvorba výkresové 

dokumentace je nově navrţená činnost pro dokumentační podporu zakázek a projektování 

staveb. Pro realizaci této činnosti je nutné vytvořit pozici projektanta. Činnosti tvorby 

výkresové dokumentace jsou uvedeny v postupovém diagramu v příloze č. 8. 
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Činnost realizace výrobků – stavby probíhá dle stávajícího stavu. Důraz je kladen na 

kontrolu prací podle technologických postupů, plánů kontrol a zkoušek. V případě 

zjištěných závad se řeší neshody se subdodavatelem v rámci reklamace nebo opravou 

závady vlastního zavinění. Před předáním stavby zákazníkovi se podle plánu provedou 

případné zkoušky a revize. Pokud po dokončení díla zbyl materiál, vrátí se do skladu. 

Problematiku skladového hospodářství blíţe rozvinu v následující kapitole. 

Po předání stavby zákazníkovi připraví PV podklady pro vyhodnocení zakázky. AV 

ve spolupráci PV provede fakturaci prací. Fakturace můţe také probíhat dílčím způsobem, 

který jsem zmínil při popisu stávajícího stavu. Vyhodnocení spokojenosti zákazníka 

proběhne dle podpůrného procesu Měření a monitorování v kapitole 5.1.4. 

5.1.3 Nakupování 

Název procesu je v nové struktuře zachován. Nově jsem rozdělil proces do tří 

samostatných podprocesů - nakupování materiálu, zajišťování subdodávek a hodnocení 

dodavatelů. Zodpovědnou osobou v procesu nakupování by mohl být VV, protoţe se tento 

proces pouţívá převáţně v procesu Realizace zakázky. Postupové diagramy jsou součástí 

přílohy č. 9. Pro tvorbu diagramu jsem vyuţil program Visio 2010. 

 V prvním podprocesu nakupování materiálu je stávající podproces hodnocení a 

výběr dodavatelů přesunut do třetího podprocesu v nové struktuře. Postup od vytvoření 

poţadavku na materiál po zajištění dopravy materiálu je stejný dle stávajícího stavu.  

V nové struktuře je v některých krocích nově uvaţována zodpovědnost VV. Dodání 

materiálu je rozděleno na dvě skupiny. Buď je materiál dodán přímo k realizaci na stavbu, 

nebo je dodán do skladu. Podproces skladové hospodářství jsem rozdělil na dvě části. 

První část popisuje příjem zboţí do skladu a druhá část výdej zboţí ze skladu. 

Druhý podproces zajišťování subdodávek je zachován v původním stavu. Opět je 

oddělen stávající podproces hodnocení a výběr dodavatelů. 

Třetí podproces v sobě zahrnuje původní podproces hodnocení a výběr dodavatelů. 

MJ ve spolupráci s dalšími pracovníky provádí hodnocení dodavatelů materiálu, 

subdodavatelů a sluţeb do tabulky Hodnocení dodavatelů. V tabulce u kaţdého dodavatele 

hodnotí daná kritéria. K hodnocení nově vyuţívá stupnici 1 aţ 5, kdy známka 1 představuje 

výborně plněné kritérium a známka 5 nedostatečně plněné kritérium. Pracovníci nesmí 

spolupracovat s dodavatelem, který má u některého kritéria známku 5. S dodavatelem, 
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který má u některého kritéria známku 4, mohou spolupracovat pouze v případě, ţe 

poţadovaný materiál nebo sluţbu nelze ekonomickým způsobem nahradit. MJ v rámci 

analýzy údajů analyzuje údaje v tabulce hodnocení dodavatelů. Výsledek analýzy 

zaznamenává do zprávy z analýzy údajů. Analýza údajů je popsána v kapitole 5.1.4. 

Vedení společnosti na poradách provádí přezkoumání zprávy z analýzy, přijímá opatření a 

provádí rozhodnutí vyplývající z analýzy dodavatelů. 

5.1.4 Řídící proces 

Nově vytvořený proces se nazývá Řídící proces. Tento proces je tvořen skupinou 

podpůrných podprocesů. Účelem řídícího procesu je zajistit plánování systému jakosti ve 

společnosti, měření a monitorování spokojenosti zákazníka, jednotlivých procesů a 

produktu – stavby. Na základě celkové analýzy dat a vyhodnocení se provádí 

přezkoumání systému a jeho zlepšování. Zodpovědnou osobou řídícího procesu volím 

MJ. Postupové diagramy jednotlivých činností v rámci řídícího procesu obsahuje příloha č. 

10. Diagramy jsem vytvořil v programu Visio 2010. 

Plánování 

Vedení společnosti na poradě projedná, stanoví či aktualizuje cíle integrovaného 

systému na daný kalendářní rok. MJ tyto cíle průběţně doplní a aktualizuje. Sestaví plán 

cílů a plán auditů. RMDO sestaví plán školení, revizí zařízení a budov.   

Měření a monitorování 

Podproces měření a monitorování jsem zaměřil na: 

 Měření spokojenosti zákazníka 

 Měření a monitorování procesů 

 Měření a monitorování produktů 

Měření spokojenosti zákazníka probíhá v procesu realizace stavební zakázky po 

předání hotové stavby. V rámci této činnosti provede SV nebo PV hodnocení spokojenosti 

zákazníka u zakázky s vyšším rozpočtovým nákladem. Výstupním dokumentem bude 

hodnotící list zakázky, který vyplní SV nebo PV se zákazníkem nebo ho zašle zákazníkovi 

k vyplnění. Na poradách je vedením společnosti stanoven jako jeden z cílů poţadovaná 

úroveň průměrného hodnocení zákazníka. MJ provede analýzu hodnocení a vypočte 

výkonnostní parametr průměrného hodnocení spokojenosti zákazníka. Dosaţenou úroveň 
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hodnocení přezkoumá vedení společnosti v rámci porady a na základě výsledného 

zhodnocení přijme opatření. 

Měření a monitorování procesů se dotýká celé struktury procesů projektového 

řízení. Vedení organizace stanoví parametry jednotlivých procesů. Konkrétní úroveň 

parametrů naplánují na stanovené období do cílů integrovaného sytému. MJ v rámci 

analýzy dat vyhodnotí skutečné úrovně parametrů za sledované období a výsledek 

zaznamená do zprávy z analýzy dat. Dále porovná skutečné hodnoty parametrů procesů 

s hodnotami naplánovanými v cílech integrovaného systému. Vedení organizace na 

základě zprávy z analýzy dat projedná na poradě příčiny nedosaţení plánovaných hodnot 

výkonnostních parametrů a stanoví opatření k nápravě. MJ neplnění plánovaných hodnot 

parametrů bude evidovat jako neshody do tabulky evidence neshod. 

Měření a monitorování produktu probíhá v rámci realizace stavební zakázky. SV 

průběţně kontroluje, zda jsou plněny poţadavky zákazníka na produkt – stavbu. 

Dokončenou stavbu předává zákazníkovi. Zákazník uvolnění schválí tím, ţe stavbu 

převezme a zároveň potvrdí předávací protokol, případně stavební deník. 

Analýza dat 

V rámci sledovaného období bude MJ průběţně sledovat plnění cílů. MJ provede 

minimálně jedenkrát ročně analýzu dat. Analyzuje data spokojenosti zákazníka, shodu 

poţadavku na produkt, znaky a trendy procesů, dodavatele a další. Všechny hodnocené 

parametry jsou patrné z postupového diagramu analýzy dat. Výsledek analýzy zaznamená 

do zprávy z analýzy dat. Zprávu předá vedení organizace k přezkoumání.  

Přezkoumání systému a jeho zlepšování 

MJ naplánuje termín přezkoumání systému do plánu. V rámci porady provede VS 

přezkoumání integrovaného systému. Hlavním vstupem bude zpráva z analýzy dat. Na 

poradě VS vyhodnotí na základě zprávy úroveň plnění cílů. Pokud nějaký cíl nebude 

splněn, přijme VS na základě zjištěné příčiny potřebná opatření vedoucí k nápravě. MJ do 

zápisu z porady uvede všechna rozhodnutí, úkoly a jejich termíny. Dohlédne na plnění 

úkolů uvedených v zápisu z porady. 
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5.2 Softwarová podpora pro řízení projektů 

Na základě analýzy stávajícího stavu vyuţívání softwarových prostředků ve 

společnosti Stavby se v této kapitole zaměřím na návrhy vyuţívání dalšího softwaru pro 

potřeby projektového řízení. Dnešní trh nabízí celou řadu programů. Jedná se buď o 

jednoduché programy, které fungují izolovaně a jsou určeny pro pokrytí jednoduchých 

potřeb řízení projektů menšího rozsahu, nebo komplikované programové moduly, které 

jsou součástí celopodnikových informačních systémů. [1]  

Pro potřeby společnosti Stavby jsem navrhnul vyuţití moţností následujícího 

softwaru:  

 euroCALC 3 od společnosti Callida,  

 Project 2010 od společnosti Microsoft 

Kaţdému softwaru bude věnovaná samostatná kapitola, popisující funkce a moţnosti 

programu. 

5.2.1 euroCALC 

Systém euroCALC je zaměřen hlavně na oceňování stavebních prací. Je určen nejen 

pro potřeby rozpočtářů a kalkulantů ve stavebnictví, ale slouţí zároveň jako informační 

systém pro strategická rozhodnutí managementu stavebních firem. Systém umoţňuje 

stanovovat a sledovat náklady stavby od investičního záměru přes výběrové řízení aţ po 

detailní kalkulaci nákladů a celkové ekonomické vyhodnocení. [17] 

Ve firmě Stavby PV umoţní efektivně vytvářet rozpočty, sdílet zakázky a oceňovací 

podklady. SV můţe kontrolovat vývoj na stavbě, přistupovat k zakázkám a zjišťovat 

průběh odčerpaných prostředků. Ředitelé a VV získají přehled o průřezových informacích 

všech zakázek, koordinaci výběrových řízení a dalších přesných údajů pro strategická 

rozhodnutí. Ovládání programu je jednoduché a je moţné jej přizpůsobit individuálnímu 

stylu práce, konkrétním firemním postupům a představám. Svými funkcemi a nástroji je 

euroCALC velmi zajímavým systémem v oblasti oceňování staveb.  

Na Obr. 4 je hlavní obrazovka programu euroCALC. Skládá se z následujících částí: 

1 – Aplikační nabídka, 2 – Lišta pro rychlý přístup, 3 – Pás karet, 4 – Navigační strom, 5 – 

Přepínač panelů, 6 – Oblast zobrazování dat, 7 – Aktuální nabídka a 8 – Stavový řádek. 
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Obr.  4 Hlavní obrazovka euroCALC 

Zakázky 

Při vytvoření nové nebo otevření existující zakázky mohu zadávat a upravovat 

jednotlivé poloţky rozpočtu. V otevřené zakázce mohu zadávat odčerpané mnoţství 

poloţek. Čerpání následně nabízí přehled o vyčerpaných poloţkách za období i celkem a 

vyčíslení zbytkového rozpočtu zakázky. Další funkce představuje limitky nákladů. Limitka 

je kompletní soupis nákladů všech poloţek zadání zakázky. V limitkách je moţné měnit 

jednotkovou cenu a výměru jednotlivých poloţek nákladů. Pokud sestavujeme rozpočet, 

kde část prací chceme realizovat formou subdodavatelských prací, poslouţí nám funkce 

poptávky. V rámci této funkce vybere z databáze subdodavatelů poţadované firmy a 

zašleme jim poptávku na vybrané práce. Obdrţené nabídky od subdodavatelů jsou 

v programu vyhodnoceny a zaneseny do rozpočtu. Další součástí programu jsou 

rozpočtové ukazatele, které za pomoci nadefinovaných měrných účelových jednotek v jiţ 

vytvořených zakázkách umoţňuje uţivateli snadno a rychle sestavit předběţný odhad ceny 

zakázky, případně její části. 
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Datová základna 

Velmi důleţitou součástí programu je datová základna. Jedná se o klíčovou součást 

celého systému. Nachází se v ní předpřipravené seznamy a kompletní oceňovací podklady 

(např. ceníky stavebních prací, materiálů), z nichţ se jednotlivé poloţky přenáší do 

vytvářených zakázek. Jinými slovy můţete datovou základnu vnímat jako centrální firemní 

databázi informací vztahujících se k oceňování zakázek. Zde by se měla koncentrovat také 

všechna data postupně získaná při realizaci zakázek tak, aby mohla být následně vyuţita 

pro nově sestavované rozpočty. 

5.2.2 Project 

Program Project společnosti Microsoft představuje snad nejznámější software pro 

řízení projektů. Vyuţíváním tohoto softwaru získáme přehled nad lidmi - budeme vědět 

kdo na čem pracuje (nebo by měl pracovat), financemi – kolik bude co stát, časem – jak 

dlouho to bude trvat, odpovědnostmi – kdo za co nese odpovědnost a zpoţděním – 

v případě, ţe něco nebude probíhat podle plánu, aplikují se potřebná opatření. Software je 

univerzální, a tudíţ není zaměřen na konkrétní odvětví. [18] 

 

Obr.  5 Hlavní obrazovka Project 
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Hlavní obrazovka Projectu na Obr. 5 se skládá: 1 – Lišta pro rychlý přístup, 2 – Pás 

karet, 3 – Oblast zobrazování dat, 4 – Aktuální nabídka a 5 – Stavový řádek. 

V programu se zakázka rozdělí na jednotlivé dílčí úkoly. Kaţdý úkol má odhadnutou 

dobu trvání. Mezi úkoly existují vazby. Základní vazbou je návaznost zahájení úkolu na 

dokončení předchozího úkolu. Jinou vazbou můţe být poţadavek stejného času ukončení 

dvou úkolů. Úkoly mohou být limitovány i časovými omezeními (např. poţadavek na 

dodrţení termínu dokončení dílčí práce). 

K realizaci úkolů jsou nutné zdroje. Project definuje zdroje pracovní (lidé a stroje), 

materiálové (materiály a energie), které se během plnění úkolů spotřebovávají, nebo 

nákladové zdroje (např. ubytování na sluţební cestě).  

Práce pracovních zdrojů se plánuje podle kalendáře. Kalendář představuje další 

důleţitou funkci Projectu. Vymezuje pracovní a nepracovní čas. V zakázce lze pouţít 

různé kalendáře (výchozí kalendář, modifikované kalendáře zaloţené na výchozím 

kalendáři). Modifikované kalendáře mohou být společné pro více úkolů. Kaţdý zdroj můţe 

mít svůj kalendář, který přihlíţí např. k velikosti úvazku pracovního zdroje či k čerpání 

dovolené. Zdroje přiřazujeme k jednotlivým úkolům. Pokud se vyčerpá kapacita zdroje, 

můţe dojít k přetíţení zdroje. [19] 

K jednotlivým úkolům a zdrojům jsou v Projectu přiřazovány náklady. Pro pracovní 

zdroje jsou náklady vztaţeny k časové jednotce pracovního zdroje, můţeme rozlišovat 

mezi náklady na jednotku času (nákladové sazby) za práci ve standardním čase či přesčas. 

Můţeme vyuţívat různé nákladové sazby např. při plnění různých kategorií úkolů. 

Nákladové sazby můţeme měnit pro různé časové etapy. Pro materiálové zdroje jsou 

náklady vztaţeny k jednotce spotřeby (např. ks, m
2
) – variabilní náklady, další náklady se 

mohou vztahovat k pouţití zdroje – fixní náklady. [19] 

Po výchozím vymezení úkolů a zdrojů, po přiřazení zdrojů úkolům a po nastavení 

nákladů k jednotlivým zdrojům můţe začít realizace zakázky. Můţeme sledovat pracovní, 

časové, procentuální, materiálové nebo nákladové plnění projektu. Výchozí stav plánu 

zakázky si uloţíme jako směrný plán. V průběhu realizace zakázku sledujeme, 

aktualizujeme práci, časy dokončení a náklady. Můţeme předběţně měnit plán zakázky, 

např. přidávat další zdroje k úkolům. Můţeme tak vytvářet další verze směrného plánu pro 

dokončení zakázky a porovnávat je s původním směrným plánem. 



Michal Menzl : Optimalizace projektového řízení vybrané společnosti 

2011                                                                                                                                     42 

6 PRAKTICKÁ APLIKACE VYBRANÉHO SEGMENTU 
PROCESU 

V kapitole 5.2 jsem navrhnul rozšíření stávajících softwarových prostředků o dva 

nové programy. V následujících podkapitolách ukáţu na příkladech praktickou aplikaci 

těchto programů na konkrétních zakázkách. 

6.1 Praktická aplikace využití programu euroCALC 

V programu euroCALC předvedu tvorbu rozpočtu vzorové zakázky a poukáţu na 

vybrané funkce programu. 

6.1.1 Tvorba rozpočtu zakázky 

Na hlavní obrazovce programu zkontroluji, jestli je aktivní panel zakázky. Zvolím 

poloţku Všechny zakázky v navigačním stromu. Na základě této volby se mi změní nabídka 

funkcí v pásu karet. Tlačítkem Založit zakázku na Obr. 6 se mi otevře formulář pro 

zaloţení nové zakázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  6 Založení nové zakázky 

Ve formuláři zvolím datovou základnu, která bude slouţit jako zdroj dat nové 

zakázky a z níţ se naplní definiční číselníky lokální databáze. Dále vyberu šablonu 

zakázky podle sloţitosti a rozsahu zakázky. V mém příkladě pouţiji šablonu pro tvorbu 
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rozpočtu. Vytvořím část rozpočtu zakázky s názvem Stavební úpravy klubu ABC. Jedná se 

o část zakázky, která bude řešit rekonstrukci topení. Pokud ve formuláři zatrhnu volbu pro 

zobrazení karty zakázky, otevře se její karta, kde je vhodné doplnit některé základní údaje, 

které později zjednoduší další práci (např. doplnění čísla zakázky, zvolení sazby DPH, 

definice struktury zakázky). V otevřené zakázce začnu vkládat jednotlivé poloţky zakázky. 

To provedu stisknutím tlačítka Přidat na kartě Položky zakázky.  

 

Obr.  7 Vkládání položek z datové základny 

Následně se zobrazí okno datové základny s oceňovacími podklady (viz. Obr. 7). 

Máme na výběr ze třech typů katalogů prací. Katalogy SCI mají červené ikonky a obsahují 

data společnosti euroCALC. Jedná se o ucelený soubor poloţek pro všechny fáze výstavby 

a jsou tříděny podle moderního třídícího systému Sfb, který je hojně vyuţíván 

v evropských zemích. Katalogy ÚRS mají ţluté ikonky a obsahují data společnosti ÚSR 

Praha. Tyto data jsou tříděna podle systému TSKP. Poslední katalogy mají modré ikony. 

Jsou určeny pro ukládání vlastních poloţek, které nejsou zahrnuty v předchozích 

katalozích. Poloţky můţu v datové základně vyhledat pomocí kódu, popisu nebo intervalů. 

 Při vyhledání konkrétní poloţky můţeme poloţku odeslat do rozpočtu. Můţe ji 

odeslat bez výměry nebo ještě před odesláním zadat poţadovanou výměru. Pokud některou 
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poloţku v katalozích nenajdeme, můţeme jí nadefinovat jako novou x-poloţku. Po 

specifikaci všech poloţek a jejich výměr se vrátíme zpět do rozpočtu. Poloţky můţeme 

také kopírovat mezi dalšími otevřenými zakázkami nebo importovat z MS Excel. 

6.1.2 Práce s rozpočtem 

S vytvořeným rozpočtem můţeme dále pracovat. V průběhu realizace prací můţeme 

pomocí funkce Čerpání poloţek zadávat odčerpané mnoţství poloţek zakázky za určené 

období (následně se odečte i příslušná částka z financí). Čerpání dále nabízí přehled o 

vyčerpaných poloţkách za období i celkem a vyčíslení zbytkového rozpočtu zakázky.   

Čerpání je moţné vyuţít pro tisk výkazů prací za období, které mohou slouţit jako základ 

pro vystavování faktur. Nejprve v kartě Období nadefinuji tlačítkem Přidat období nové 

období. Poté si v daném období zobrazím poloţky, které se v daném období vyčerpaly.  

 

Obr.  8 Čerpání položek 

V kartě Čerpání položek zadáme procentuální čerpání daných poloţek nebo můţeme 

danou poloţku dočerpat. Ve vzorové zakázce v Obr. 8 zadám za období leden odčerpání 

bouracích prací z 60 %, u rozvodů ústředního vytápění dočerpám poloţku demontáţe 

potrubí do DN15 a z 10% odčerpám demontáţe potrubí DN18 – DN32. V dalších měsících 

opět u vybraných poloţek čerpám nebo dočerpám náklady dokončených prací.  
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Tato funkce umoţní zadat vedle platných hodnot čerpání i jeho předběţný plán 

nákladů na jednotlivá období a následně zobrazit grafy míry plnění plánů. Pohled na 

srovnání plánu se skutečností nabízí zobrazení Plán a skutečnost na Obr. 9 v navigačním 

stromu v záloţce databáze. Na vodorovné ose grafu jsou vynesena jednotlivá období 

čerpání, zatímco svislá osa reprezentuje finanční hodnotu čerpání. 

 

Obr.  9 Porovnávání plánovaných a skutečných nákladů 

Dalším uţitečným nástrojem v programu jsou Limitky. Limitky slouţí pro vytvoření 

kompletního soupisu přímých nákladů zakázky. Ten umoţňuje řešit dva základní 

poţadavky: získat informace o nákladech – seznam poloţek a jejich hodnot, případně 

seskupený například podle typu poloţky, HTK či období čerpání a dále upravit rozhodující 

náklady zakázky a tyto změny promítnout zpět do zadání zakázky. Na Obr. 10 limitku 

zakázky vypočítáme tlačítkem Vypočítat limitku v kartě Výpočty. Ve vzorové zakázce 

program vypočte limitky nákladů za celou zakázku, podle určených HTK a podle období 

čerpání. 
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Obr.  10 Limitky nákladů 

Panel Poptávky umoţňuje libovolnou část zakázky (resp. poloţky rozpočtu) poptat u 

dodavatelských firem. Na Obr. 11 je zobrazen proces poptávky a nabídky v programu 

euroCALC. Firmy, které budou mít zájem provádět tyto poptávané části, zpracují rozpočet 

a pošlou zpět svou nabídku. Systém umoţní zadavateli nabídky vyhodnotit a zvolit nejlepší 

z nich. Vítěznou nabídku je moţné promítnout do zadavatelova rozpočtu. Uchazeči vyuţijí 

ke zpracování poptávky pouţít buď přímo program euroCALC nebo volně dostupný 

program pro tvorbu nabídek ecOffner, který je moţné zdarma stáhnout z webových stránek 

společnosti Callida. Schéma procesu poptávky a nabídky je znázorněno na obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  11 Proces poptávky a nabídky [20] 

3 x 3 x 
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V programu euroCALC lze připravit velké mnoţství výstupů, a to jak v elektronické, 

tak v tištěné podobě. Základní rozdělení lze udělat do následujících skupin: Tisk a export 

pomocí šablon – výstup je moţné provést tiskem (na papír nebo do formátu pdf), do 

formátu xls (seskupené tabulky propojené vzorci) či do formátu doc (dokumenty doplněné 

aktuálními údaji z programu euroCALC). Tisk a export aktuálního zobrazení – 

umoţňuje vytvářet výstupy z aktuálně nastavené oblasti pro zobrazování dat, tzn. program 

vezme oblast tak, jak je v okamţiku pouţití funkce, a s drobnými omezeními ji „obtiskne“ 

do výstupního formátu (např. xls, xml), resp. na papír. Export a import specifických 

formátů – slouţí pro přenos rozpočtů mezi různými oceňovacími systémy či poskytnutí 

dat jiným informačním systémům. Například budu chtít vytisknout tiskovou sestavu 

rozpočtu setříděnou podle jednotlivých objektů. V programu v otevřené zakázce na kartě 

mříţka se nabízí tlačítko Tiskové sestavy. Z nabídky šablon na Obr. 12 vyberu rozpočet – 

tisk po objektech na výšku. Zobrazí se mi náhled rozpočtu, který mohu vytisknout nebo 

exportovat do pdf souboru (viz. Rozpočet rekonstrukce topení v příloze č. 11).  

 

Obr.  12 Tiskové sestavy 
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6.2 Praktická aplikace využití programu Project 

V této kapitole vytvořím nejprve šablonu v programu. Šablona slouţí pro uloţení 

výchozích vlastností a prvků projektu, které se pouţijí v dalších projektech. V mém 

případě do šablony nadefinuji jednotlivé zdroje, upravím kalendáře a případně upravím 

nastavení formátů zobrazení a tabulek. Pro ukázku vytvořím v šabloně projekt 

reprezentující proces nabídkového řízení. V druhé části vytvořím časový harmonogram 

vybrané zakázky. Zobrazím v něm jednotlivé úkoly, jejich dobu trvání, vazby a náklady. 

Upozorním na další uţitečné funkce programu. 

6.2.1 Vytvoření šablony 

V otevřeném programu Project nejprve nadefinuji jednotlivé zdroje. V kartě Úkol a 

skupině Zobrazení vybereme ze seznamu předefinovaných pohledů Seznam zdrojů. Do 

tabulky zdrojů zadáme veškeré pracovní, materiálové a nákladové firemní zdroje. Lidské 

zdroje je moţné zadat jménem nebo obecným názvem profese. Ke kaţdému zdroji doplním 

typ, pouţívaný kalendář, iniciály a další údaje. Pro velké mnoţství pracovních zdrojů 

nastavím pro lepší přehlednost v kartě Zobrazení a skupině Data seskupení zdrojů podle 

typu a skupiny. Po tomto nastavení mohu v seznamu zdrojů zobrazit pouze poţadované 

zdroje (viz. Obr. 13). Jednotlivé sloupce v zobrazených mříţkách lze libovolně přesouvat. 

Poslední sloupec slouţí pro přidání dalších poţadovaných sloupců dle seznamu v nabídce. 

 

Obr.  13 Seznam  zdrojů 
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Dále nastavím kalendáře vyuţívané projektem. Kalendáře omezují čas realizace 

projektu, jednotlivých úkolů či čas dostupnosti zdrojů vyuţitých pro úkoly. Project nabízí 

tři základní kalendáře: standardní, noční směna a 24 hodin. Kromě základních kalendářů, 

můţeme definovat vlastní kalendáře. Kaţdý zdroj má také svůj kalendář zdroje. V šabloně 

změním rozsah pracovní doby u základního kalendáře a vloţím nepracovní dny (státní 

svátky). Implicitně je u kaţdého zdroje nastaven standardní kalendář s pracovní dobou od 

8:00 do 17:00 s hodinovou polední přestávkou. Ve firmě Stavby je pracovní doba od 7:00 

do 15:30 s půlhodinovou přestávkou. Soboty, neděle a svátky jsou nepracovní. Pracovní 

dobu upravím v kartě Projekt ve skupině Vlastnosti. V dialogovém okně Změnit pracovní 

dobu v první řádku zkontroluji zobrazení standardního kalendáře. Ve spodní části nejprve 

přepnu na záloţku pracovní týdny a vpravo zvolím podrobnosti. Na Obr. 14 v zobrazeném 

okně nastavím pracovní dobu pro jednotlivé dny a mimopracovní dny. Státní svátky 

nadefinuji v záloţce výjimky. 

 

Obr.  14 Nastavení kalendáře 
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Po všech úpravách zavřu dialogové okno potvrzením změn. Pro kontrolu si v kartě 

Soubor a nabídce moţnost zobrazím dialogové okno, které mi kromě obecných nastavení 

programu, nabízí v záloţce plán upravit časové a další implicitní nastavení projektu. Na 

Obr. 15 vidíme, ţe je nastaven pracovní čas definovaný v pracovní době. 

 

Obr.  15 Obecné možnosti aplikace 

Pro vloţení úkolů vybraného procesu nejprve přepnu do zobrazení Ganttova 

diagramu. To mohu provést tlačítkem rychlé volby ve stavovém řádku. Implicitně máme 

dobu trvání úkolu zobrazenou ve dnech. Pokud tedy vloţím úkol s dobou trvání jeden den, 

představuje tento úkol práci za 8 hodin. Pro zadávání úkolů v procesu nabídkového řízení 

si v moţnostech projektu v záloţce plán změním dobu zadávání na hodiny. Definovat 

jednotlivé úkoly procesu ve dnech by v tomto případě vedlo k zadávání desetinných 

hodnot. Nyní vloţím jednotlivé úkoly procesu nabídkové řízení. Podprocesy v procesu 

jsem vloţil jako souhrnné úkoly obsahující činnosti v něm probíhající. Některé rozhodující 

činnosti jsem vloţil jako milníky (úkoly s nulovou dobou trvání). Po zadání všech úkolů, 

jsem nadefinoval vzájemné vazby ve sloupci předchůdci. K jednotlivým úkolům jsem 

přiřadil zdroje, které jsou v diagramu zobrazeny iniciály. Časy trvání úkolů jsou zadány 

orientačně a jsou závislé na charakteru a rozsahu zakázky. Výsledný Ganttův diagram je 

obsaţen v příloze č. 12. Při ukládání šablony jsem zvolit typ souboru šablona project. 

Soubor se uloţí s příponou mpt. Při zaloţení nového projektu stačí kliknout na ikonu 

šablony a otevře se nový soubor s definovanými parametry šablony, který se následně bude 

ukládat jen jako projekt (přípona mpp). 
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6.2.2 Časový harmonogram zakázky 

V této kapitole vytvořím nový projekt rekonstrukce topení zaloţený na vytvořené 

šabloně z předchozí kapitoly. V šabloně jsou nastaveny veškeré kalendáře, nadefinovány 

pracovní zdroje a upraveno formátování vybraných zobrazení a tabulek. 

Nejprve si v moţnostech projektu v záloţce plán ověřím volbu zadávání práce ve 

dnech. Naimportuji si z Excelu jednotlivé úkoly z rozpočtu zakázky v euroCALC. V kartě 

Soubor pod volbou Nový vybereme Nový soubor ze sešitu aplikace Excel. Podle pokynů 

průvodce naimportuji jednotlivé úkoly do Projectu. Naimportované poloţky rozpočtu jsou 

na Obr. 16. 

 

Obr.  16 Importované úkoly z Excelu 

Určím délku trvání jednotlivých úkolů ve dnech. K úkolům nadefinuji vazby. Vazby 

mohu vloţit v grafické či tabulkové části Ganttova diagramu, v dialogovém okně informací 

o úkolu či v odděleném formuláři vyplněním předchůdců. Na základě definice vazeb mezi 

úkoly a délky jednotlivých úkolů se mi v projektu zobrazí skutečná doba trvání zakázky. 

Vzhledem k tomu, ţe jsem úkoly převzal z rozpočtu, nebudu přiřazovat zdroje 

k jednotlivých úkolům, ale přiřadím pevné náklady na kaţdý úkol, které budou čerpány 

průběţně. Nejdříve si zobrazím samotný seznam úkolů. Poté v kartě Zobrazení, záloţce 

Data zvolím předefinovaný filtr tabulky podle nákladů, kde ke kaţdému úkolu přiřadím 

příslušné náklady a čerpání průběţné. Výsledek definice nákladů znázorňuje Obr. 17. 



Michal Menzl : Optimalizace projektového řízení vybrané společnosti 

2011                                                                                                                                     52 

 

Obr.  17 Zadávání nákladů úkolů 

Pro lepší přehlednost si v tabulce úkolů a grafické části Ganttova diagramu mohu 

barevně rozlišit kritické úkoly a časové rezervy. V kartě Formát, dialogovém okně Styly 

textu vyberu poloţku kritické úkoly. V poli barva vyberu červenou barvu. Ukončím práci s 

dialogovým oknem tlačítkem ok. Tímto nastavením jsem docílil červeně zvýrazněných 

úkolů, které leţí na kritické cestě. Pro grafické zobrazení v Ganttově diagramu 

překontroluji zaškrtnutí volby kritické úkoly v kartě Formát v oblasti Stylů pruhů.  Dále 

zaškrtnu volbu časové rezervy a tím se u vybraných úkolů zobrazí tenká černá čára 

představující časovou rezervu. Výsledkem úprav je diagram na Obr. 18. 

 

Obr.  18 Formátované úkoly Ganttova diagramu 
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S takto vytvořeným diagramem mohu dále pracovat při realizaci zakázky. Project 

umoţňuje nejen naplánování projektu, ale také sledování jeho průběhu. Před zahájením 

sledování ukládáme plánované hodnoty ve formě nastavení tzv. směrného plánu. Směrných 

plánů můţe být celkem 11. Po nastavení plánů zadáváme upřesňované a skutečné hodnoty 

průběhu projektu. Project umoţňuje srovnávat původní odsouhlasený plán s upřesněným 

plánem a skutečností a vyhodnocovat tak např. vývoj nákladů či upřesnění termínů 

dokončení projektu. 

V kartě Projekt, skupině Plán klepneme na tlačítko Nastavit směrný plán. Zobrazí se 

příslušné dialogové okno, kde nastavím směrný plán k datu zahájení projektu (31. 1. 2011) 

a další 4 směrné plány v rozmezí dvou dnů. Project nabízí několik metod stanovení 

dokončenosti projektu. Nejjednodušší typ vychází ze zadání procenta dokončení celého 

projektu prostřednictvím aktualizace projektu k zadanému datu. K tomuto datu se úkoly, 

které mají být dokončeny, označí 100 %. Úkoly probíhající se označí poměrnou částí % 

k danému datu a úkoly s datem zahájení po datu aktualizace se označí 0 %. Zakázku 

aktualizuji tímto způsobem ke dni 2. 2. 2011. V kartě Projekt a skupině Stav klepnu na 

Aktualizovat projekt. V dialogovém okně ponechám nastavení dokončení v rozmezí 0 – 

100% a volbu provedu pro celou zakázku. Ve sledovacím Ganttově diagramu na Obr. 19 se 

mi označí úkoly, které měli být k tomuto datu dokončeny, úkoly částečně realizované 

poměrnou částí % a úkoly s dobou zahájení po datu aktualizace 0 %.  

 

Obr.  19 Aktualizovaný projekt 
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Dále mohu zadávat v průběhu realizace projektu procenta dokončení jednotlivých 

úkolů libovolně. Takové volby provedu v kartě Úkol a skupině Plán. Při výběru 

konkrétního úkolu mohu k danému stavu označit úkol za dokončený s rozlišením 25 %. 

Další moţné způsoby jsou zadání skutečných hodnot (zahájení, dokončení práce) pro 

jednotlivé úkoly, zadání celkové práce pro jednotlivá přiřazení zdrojů a zadání práce 

v rozdělení na časové jednotky pro jednotlivá přiřazení zdrojů. 

Výstupem této zakázky je plánovací Ganntův diagram. Nejprve upravím strukturu 

zobrazení tak, ţe v tabulce úkolů optimalizuji šířku sloupců s názvy úkolů dle obsahu. 

Příčku mezi tabulkovou a grafickou částí diagramu přesunu na konec sloupce Název úkolu. 

Takto nastavené zobrazení si uloţím pod názvem Ganttův diagram – tisk. V kartě Soubor 

klepnu do záloţky Tisk. Nastavím poţadované parametry a diagram vytisknu. Ganttův 

diagram rekonstrukce topení je v příloze č. 13. 

Pro další výstupy slouţí v programu sestavy na Obr. 20. Sestavy jsou účelově 

vytvořeny pro zobrazení či tisk. Není moţné v nich editovat data. V základních sestavách 

je provedeno shrnutí dat formou jednotných tabulek Projectu. Vizuální sestavy zobrazují 

data projektu formou kontingenčních tabulek a grafů či diagramů Excelu a Visia. 

 

Obr.  20 Panel výběru sestav 
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7 ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo na základě analýzy současného stavu řízení projektů 

ve společnosti Stavby upravit a optimalizovat proces řízení těchto projektů, případně 

navrhnout novou strukturu procesů. Na základě těchto úprav a návrhů aplikovat 

optimalizovaný proces vybraného segmentu na praktickém příkladu. Závěrem shrnout 

zjištěné poznatky a předloţit návrhy na další řešení. Kritériem optimalizace bylo 

zjednodušení a zpřehlednění jednotlivých procesů vedoucí ke snadnému pochopení 

procesů všech zaměstnanců společnosti. V oblasti vyuţívaných softwarových prostředků 

představovalo kritérium optimalizace urychlení a usnadnění práce zaměstnanců a z toho 

plynoucí zvýšení efektivity práce. 

Diplomová práce je rozdělena do několika kapitol. Úvodní část popisuje 

problematiku projektového řízení. V této kapitole jsem vymezil základní atributy projektu 

a vybrané pojmy projektového řízení. Stručně jsem se také zmínil o všech fázích projektu. 

V dalších částech práce jsem představil společnost Stavby, popsal a zhodnotil současný 

stav vedení projektů a všechny softwarové prostředky, které se v rámci projektového řízení 

v podniku vyuţívají. Zjistil jsem, ţe ve firmě Stavby se pro potřeby projektového řízení 

vyuţívá šest hlavních procesů. Kaţdý z těchto procesů se dále dělí na jednotlivé 

podprocesy. Při zhodnocení celkové struktury procesů a obsahu jednotlivých procesů jsem 

zjistil, ţe vybrané činnosti procesů se vzájemně prolínají nebo v nich nejsou zahrnuty 

všechny prováděné činnosti. Z hlediska vyuţívání softwarových prostředků firma vyuţívá 

převáţně kancelářský balík Microsoft Office – programy Word, Excel, Outlook. Mzdová a 

finanční účetní vyuţívají omezenou verzi IS Helios pouze pro potřeby vedení účetnictví, 

mezd a personální agendy. 

V kapitole návrhu optimalizace procesu řízení projektů jsem navrhnul novou 

strukturu firemních procesů a poukázal na vyuţívání speciálního softwaru. Z původních 

šesti procesů jsem nově vytvořil tři hlavní a jeden podpůrný proces. V rámci nové 

struktury procesů jsem zpřehlednil, zjednodušil a doplnil jednotlivé procesy a tím jsem 

dosáhnul stanoveného kritéria optimalizace. Jednotlivé procesy původní a nové struktury 

jsem kromě slovního popisu ve čtvrté a páté kapitole graficky vyjádřil ve formě 

postupových diagramů, které jsou součástí příloh č. 1-10. Pro tvorbu těchto diagramu jsem 

vyuţil studentskou licenci programu Visio 2010 od společnosti Microsoft. Vzhledem 
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k omezenému vyuţívání softwarových prostředků ve firmě jsem navrhnul vyuţívání 

rozpočtového softwaru euroCALC od společnosti Callida a projekčního softwaru Project 

od společnosti Microsoft. EuroCALC a Project najdou uplatnění ve všech 

hlavních procesech a částečně i v podpůrném řídícím procesu. Kaţdý z programů zahrnuje 

vybrané, důleţité funkce, které nejsou obsaţeny ve druhém a naopak. Jejich vyuţití je pro 

potřeby projektového řízení ve společnosti podstatné. Na základě této skutečnosti jsem 

navrhnul vyuţití obou programů zároveň místo pouze jednoho vybraného.  

V šesté kapitole jsem uvedl na příkladech praktickou aplikaci zvolených programů 

na konkrétní zakázce a procesu. Nejprve jsem vytvořil v programu euroCALC rozpočet 

zakázky rekonstrukce topení a upozornil jsem na některé další funkce programu. Rozpočet 

vzorové zakázky je součástí přílohy č. 11. Pro tvorbu rozpočtu jsem vyuţil studentskou 

síťovou licenci programu euroCALC 3. V programu Project jsem nejprve vytvořil šablonu, 

kde jsem nadefinoval jednotlivé zdroje, upravil kalendáře, formáty zobrazení a tabulek. Pro 

ukázku jsem vloţil do šablony úkoly reprezentující proces nabídkového řízení. Ganttův 

diagram procesu nabídkového řízení je v příloze č. 12. V další části jsem vytvořil časový 

harmonogram zakázky rekonstrukce topení. Přes program Excel jsem naimportoval 

jednotlivé úkoly z programu euroCALC, určil dobu trvání, vazby a náklady. Upozornil 

jsem na další funkce programu. Ganttův diagram rekonstrukce topení je obsaţen v příloze 

č. 13. Pro tvorbu šablony a časového harmonogramu jsem vyuţil studentskou licenci 

programu Project 2010.  

Vyuţití zmíněných programů výrazně urychlí a usnadní práci zaměstnancům 

společnosti. To povede ke zvýšení efektivnosti práce a dosaţení stanoveného kritéria 

optimalizace v oblasti vyuţívaných softwarových prostředků. Kromě udrţování procesní 

struktury projektového řízení navrhuji dále rozšířit vyuţití moţností stávajícího 

informačního systému Helios. Nabízí se například modul obchod pro proces nakupování 

nebo modul doprava pro činnost oddělení mechanizace a dopravy. Toto rozšíření by bylo 

přínosem pro proces nakupování. V případě zřízení projekční kanceláře bude nutné pořídit 

hardwarové a softwarové prostředky pro projektovou činnost a zřídit pozici projektanta. 

V průběhu tvorby mé diplomové práce jsem absolvoval několik schůzek se 

zástupcem společnosti Stavby k zodpovězení případných dotazů a nejasností. Společnost 

mi poskytla dostatek podkladů a informací k vypracování práce. Práce mi umoţnila 



Michal Menzl : Optimalizace projektového řízení vybrané společnosti 

2011                                                                                                                                     57 

hlouběji proniknout do problematiky projektového řízení a získat v této oblasti nové 

zkušenosti. Veškeré návrhy a doporučení z mé práce jsem předloţil zástupci společnosti 

Stavby na poslední schůzce. Posouzení těchto návrhů bude projednáno na nejbliţší poradě 

vedení společnosti, kde se rozhodne o uvedení těchto návrhu a doporučení do praxe. 

Domnívám se, ţe diplomová práce splnila cíl a lze v ní nalézt spoustu prospěšných 

návrhů a doporučení, vedoucích k optimalizaci projektového řízení ve společnosti Stavby. 
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Příloha č. 1 – Postupový diagram procesu Nabídkové řízení 

Proces - Nabídkové řízení

DokumentyZodpovídá Postupový diagram

N
ab

íd
ko

vé
 ř

íz
en

í

Přijmutí 
poptávky

Posouzení

Ucházet se o 
zakázku

Zajištění 
zadávací 

dokumentace

Zpracování 
nabídky

Rozpočet 
schválen

Kompletace 
nabídky

Doručení 
nabídky 

zákazníkovi

Nabídka 
vítězná

Jednání o 
podmínkách 

smlouvy

Vyhotovení 
návrhu smlouvy

Přezkoumání 
smlouvy

Připomínky

Uzavření 
smlouvy

11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TEŘ, VŘ, PV

TEŘ, VŘ

TEŘ, VŘ

PV

PV

TEŘ

PV

PV

-

TEŘ

PV

TEŘ, VŘ, PV, 
AV, SV

-

TEŘ, VŘ

(1) - Veřejná zakázka z 
        centrální adresy
      - VZ - Výzva investora
      - Poptávka investora
      - Poptávka stavební firmy  
        na realizaci subdodávky

(2)  Zadávací dokumentace 
      - výkresy, osvědčení, 
      - certifikáty,
      - stavební povolení apod.

(3)  Nabídka
      - rozpočet
      - dokladová část
      - harmonogram
      - a další

(4)  Smlouva o dílo  

NE

ANO

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

Začátek

2

32

4

Konec



 

 

Příloha č. 2 – Postupový diagram procesu Realizace výrobku – 

stavby 

Proces – Realizace výrobků - stavby

DokumentyZodpovídá Postupový diagram

R
ea

liz
ac

e 
vý

ro
b

ků
 -

 s
ta

vb
y

Začátek

Přidělení 
zakázky SV

Vypracovat 
PJ

Vypracování PJ

Založení stav. 
deníku

Převzetí 
staveniště

Lidské zdroje

Zahájení prací

Řízení prací

Koordinace prací 
stav. dělníků

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

VŘ

TEŘ, VŘ

SV

SV

SV

SV

SV, VŘ, VMDO

SV

SV

M

D

SV

SV

AV

(1)  Průvodní dokumentace 
      - smlouva,
      - zad. dokumentace,
      - harmonogram prací,  
      - a další.         

(2)  Plán jakosti stavby 
      - řeší směrnice č. 6 pro 
         vypr. plánu jakosti

(3)  Stavební deník
      - řeší směrnice č. 4 pro  
        řízení stav. deníku

(4)  Záznam o převzetí
      - protokol o převzetí
      - záznam ve stav. deníku

(5)  Záznamy ve stav. deníku
      - záznamy o zahájení 
        prací
      - záznamy řízení prací

(6)  Dokumentace
      - normy
      - technologické postupy
      - projekt. dokumentace

(7)  Záznamy kontrol
      - protokoly o zkouškách
      - záznamy ve stav. deníku

(8)  Záznam o předání
      - předávací protokol
      - protokol o odstranění 
         vad a nedodělků

(9)  Faktura

(10) Hodnotící list zakázky
            

NE

ANO

Mechanizace 
a doprava

Materiál Subdodávka

Přidělení
zdrojů

Přidělení 
mechanizace

NakupováníNakupování Nakupování

ANOANO ANO ANO

NE NE NE NE

Provádění prací

Kontrola prací

Předání stavby

Fakturace

Měření 
spokojenosti

15SV, PP

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

Konec



 

 

Příloha č. 3 – Postupový diagram procesu Nakupování 

Proces - Nakupování

DokumentyZodpovídá Postupový diagram

N
ak

u
p

o
vá

n
í

Začátek

Provádění 
hodnocení 
dodavatelů

Požadavek na 
materiál/službu

Poptávka 
materiál/služba

Konec

11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TEŘ, VŘ, SV, 
PV, VMDO

TEŘ

SV

-

PV

PV

TEŘ, VŘ

SV, PV / TEŘ, 
VŘ

- / SV

VMDO, SV / SV

SV, M / SV, M

SV, M / SV

SV, PV

TEŘ, VŘ

(1)  Seznamy dodavatelů 
      - materiálu,
      - služeb.   

(2)  Hodnotící listy 
       dodavatelů 
     
(3)  Poptávka materiálu, 
       služby
      
(4)  Nabídka dodavatele

(5)  Objednávka materiálu, 
       služby

(6)  Smlouva s dodavatelem

(7)  Průvodní dokumentace 
       materiálu
      - atest, certifikát, techn. 
        list 

(8)  Dodací list

(9)  Protokol o předání 
       staveniště

(10) Protokol o provedeném 
        školení

(11) Stavební deník

(12) Protokol o převzetí 
        staveniště

(13) Faktura za materiál / 
        služby
            

NE

Odsouhlasení 
faktury

Úhrada faktury15AV

Přezkoumání 
systému

Nestandartní 
objednávka

Vyhodnocení 
nabídky

Odsouhlasení 
nákupu

Zhotovení 
objednávky

Uzavření 
smlouvy/

objednávky

Zajištění 
dopravy

Doprava 
materiálu

Kontrola 
materiálu

Převzetí 
materiálu

Předání 
staveniště

Proškolení 
subdodavatele

Kontrola prací

Převzetí prací

Kontrola faktury

2

1,2 3

4

5 1,21,2 5,6

ANO

7,8

9

10

11

12

ANO

NE

13

13

13

 



 

 

Příloha č. 4 – Postupový diagram procesu Výcvik 

Proces - Výcvik

DokumentyZodpovídá Postupový diagram

V
ýc

vi
k

Začátek

Sestavení plánu 
školení

Schválení plánu 
školení

1,21

2

3

4

5

VMDO

TEŘ, VŘ

TEŘ, VŘ, 
VMDO, PV

-

VMDO

(1)  Nabídky školení 
     
(2)  Seznam zaměstnanců 
     
(3)  Plán školení
      
(4)  Seznam školicích institucí

(5)  Objednávka školení

(6)  Prezenční listina

(7)  Osvědčení, certifikáty
Zajištění školení

Absolvování 
školení

Kontrola plnění 
plánu školení

3

6,7

51,3,4

Konec

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5 – Postupový diagram procesu Přezkoumání systému 

Proces - Přezkoumání systému

DokumentyZodpovídá Postupový diagram

P
ře

zk
o

u
m

án
í s

ys
té

m
u

Začátek

Projednání / 
návrh cílů

Aktualizace cílů

11

2

3

4

5

TEŘ, VŘ

MJ

MJ

MJ

MJ

(1)  Dokumenty
       - firemní směrnice
       - výsledky auditů
       - zpětná vazba od zákaz.
       - výkonnost procesů
       - nápravná a preventivní 
         opatření 
     
(2)  Plány
       - jakosti,
       - školení,
       - revizí zařízení a budov,
       - a další. 
     
(3)  Analyzované údaje
       - hodnotící listy zákaz.,
       - evidence neshod,
       - hodnocení dodavatelů,
       - a další.
      
(4)  Zpráva z analýzy dat

Sledování plnění 
cílů

Provedení 
analýzy dat

Vyhodnocení 
analýzy dat

4

Konec

3

2

Zhodnocení 
plnění cílů

Přijmutí 
opatření

46

7

TEŘ, VŘ

TEŘ, VŘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 6 – Postupový diagram procesu Zlepšování 

Proces - Zlepšování

DokumentyZodpovídá Postupový diagram

Zl
ep

šo
vá

n
í

Začátek

Provedení 
auditu 

Vyhodnocení 
auditu

1,21

2

3

4

5

Auditorská 
skupina

MJ

-

TEŘ, VŘ, MJ

TEŘ, VŘ

(1)  Plán auditů
     
(2)  Dokumentace 
       auditované oblasti 
     
(3)  Zpráva o provedeném 
       auditu
      
(4)  Zpráva o provedeném 
       opatření

Návrh na 
opatření

Provedení 
opatření

Konec

3

3

Kontrola 
provedení

46MJ

Neshody

ANO

NE

 



 

 

Příloha č. 7 - Postupové diagramy procesu Získávání zákazníka 

Proces - Získávání zákazníka

DokumentyZodpovídá Postupový diagram

Zí
sk

áv
án

í z
ák

az
n

ík
a

Nabídka ?

11

2

3

4

5

TEŘ, VŘ, PV

TEŘ

-

PV

TEŘ

(1) - Veřejná zakázka z 
        centrální adresy
      - VZ - Výzva investora
      - Poptávka investora
      - Poptávka stavební firmy  
        na realizaci subdodávky

(2)  Zápis o výsledku 
       posouzení 
    
(3)  Nabídka
      - rozpočet
      - dokladová část
      - harmonogram
      - a další

(4)  Výstup z jednání
      - smlouva o dílo
      - objednávka  

NE

ANO

Začátek

Přijmutí 
poptávky a 
evidence

Posouzení 2

Kontrakt. 
jednání

Zpracování 
nabídky

3

4

Konec

 



 

 

Podproces - Posouzení

DokumentyZodpovídá Postupový diagram

P
o

so
u

ze
n

í

Zadání 
úplné?

11

2

3

4

5

PV

PV

-

TEŘ

ZK

(1) - Veřejná zakázka z 
        centrální adresy
      - VZ - Výzva investora
      - Poptávka investora
      - Poptávka stavební firmy  
        na realizaci subdodávky

(2)  Zápis o výsledku 
       přezkoumání 

NE

ANO

Začátek

Kontrola 
úplnosti

Konec

Požadavek na 
doplnění

Svolat ZK ?

Zakázková 
komise

Přezkoumání 
poptávky

Ucházet se o 
zakázku?

Prověření 
poptávky

Informování 
zákazníka

2

NE

ANO

ANO

NE

6

7

8

TEŘ / ZK

TEŘ / ZK

PV

 



 

 

Podproces - Zpracování nabídky

DokumentyZodpovídá Postupový diagram

Zp
ra

co
vá

n
í n

ab
íd

ky

11

2

3

4

5

PV

PV

TEŘ

PV

AV

(1) Zadávací dokumentace
      - výkresy, osvědčení,
      - certifikáty
      - stavební povolení apod.  
        
(2)  Nabídka
      - rozpočet
      - dokladová část
      - harmonogram
      - a další

(3) Schválená zkompletovaná 
      nabídka  

Začátek

Zajištění ZD, 
tech. podkladů

Konec

Schválená 
nabídka?

Kompletace 
nabídky

Odeslání 
nabídky

Archivace 
nabídky

NE

ANO

6PV

Zpracování 
nabídky

1 2

3

Schválení 
nabídky

7

-

 



 

 

Podproces - Kontraktační jednání

DokumentyZodpovídá Postupový diagram

O
b

je
d

n
áv

ka
Sm

lo
u

va

11

2

3

4

5

PV

TEŘ,VŘ,VV,PV,
SV,AV

-

PV / PV

-

(1) Návrh smlouvy o dílo
      - zákaznický
      - firemní
         
(2)  Připomínkový list
     
(3) Schválená smlouva o dílo

(4) Objednávka zákazníka
             
(5) Schválená objednávka  

Začátek

Zpracování 
návrhu smlouvy

Konec

Připomínky?

Odeslání návrhu 
zákazníkovi

Podpis konečné 
verze

NE

ANO

6

TEŘ,VŘ,VV,PV,
SV,AV

Vnitřní 
připomínkování

1 2

Převzetí návrhu 
od zákazníka

1

Připomínky?

Archivace 
smlouvy

Posouzení 
připomínek

Zapracování 
připomínek

Začátek

Přijetí a 
evidence 

objednávky

Konec

Akceptovat?

Podpis 
objednávky

Archivace 
objednávky

NE

ANO

Posouzení 
objednávky

5

4

Rozhodnutí 
sporných 
případů

Přijmout?

NE

ANO

ANO

NE

3

1

2

3

4

5

6

TEŘ,PV

TEŘ,VŘ,VV,SV,P
V

TEŘ

TEŘ

TEŘ

AV

7

8

TEŘ

AV

Proces B - návrh 
smlouvy převzat 

od zákazníka

Proces A - návrh 
smlouvy připraven 

společností

Proces C - 
objednávka přijatá 

od zákazníka

 



 

 

Příloha č. 8 – Postupové diagramy procesu Realizace zakázky 

Proces – Realizace zakázky

DokumentyZodpovídá Postupový diagram

R
ea

liz
ac

e 
za

ká
zk

y

Začátek

Přidělení 
zakázky SV

Založení stav. 
deníku

Převzetí 
staveniště

Zahájení prací

Řízení prací

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

VŘ,VV

MJ

SV

SV

PV,VV,SV

SV

SV

M,D

SV,VV,VŘ

-

SV

SV,VV

SV,PV

AV

(1)  Průvodní dokumentace 
      - smlouva,
      - zadávací dokumentace,
      - harmonogram prací,  
      - a další.         

(2)  Stavební deník

(3)  Protokol o převzetí 
       staveniště

(4)  Záznamy ve stav. deníku

(5)  Vrácenka materiálu

(6)  Protokol o předání díla

(7)  Faktura

            

Vrácení do 
skaldu

Předání stavby

Podklady pro 
fakturaci

15SV,PV

1

2

3

4

4

1

5

6

7

Konec

Plánování 
jakosti

Příprava 
realizace

Realizace prací

Kontrolní 
operace

Zbyl 
materiál?

Fakturace

Měření 
spokojenosti

NE

ANO

1

 



 

 

Podproces - Plánování jakosti

DokumentyZodpovídá Postupový diagram

P
lá

n
o

vá
n

í j
ak

o
st

i

Začátek

1

2

3

4

5

VŘ,VV

-

-

MJ

Z

(1)  Plán jakosti nově 
       vytvořený
    
(2)  Zákaznický plán jakosti

            

Vypracovat 
PJ ?

NE

ANO

Zákaznický PJ

Zpracování PJ Zapracování ZPJ

Schválení PJ 
zákazníkem

PJ vyhovuje ?

Konec

1 2

ANO

ANO

NE

NE

 



 

 

Podproces - Příprava realizace

DokumentyZodpovídá Postupový diagram

P
ří

p
ra

va
 r

ea
liz

ac
e

Začátek

Lidské 
zdroje?

1

2

3

4

5

-

SV,VV

VMDO

-

-

Mechanizace a 
doprava ?

Materiál?

Subdodávka?

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

Přidělení 
lidských zdrojů

Konec

ANO

Zajištění 
subdodávek

Vlastní?

Přidělení 
mechanizace a 

dopravy

Nakupování 
materiálu

Zajištění 
subdodávek

Řízení 
výkresové 

dokumentace

Výkresová 
dokumentace?

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

 



 

 

Podproces - Kontrolní operace

DokumentyZodpovídá Postupový diagram

K
o

n
tr

o
ln

í o
p

er
ac

e

Začátek

Závady?1

2

3

4

5

-

SV,VV

-

-

SV,VV

Zaviněno 
subdodavatelem

?

Revize a 
zkoušky?

ANO

ANO

NE

NE

NE

Konec

ANO

Opravit?

6

7SV,PV

Řešení neshody

Reklamace

Zajištění 
zkoušek a revize

1

1

ANO

NE

1

1

2

-

(1)  Záznamy ve stav. deníku 
       - reklamační protokoly
    
(2)  Doklady o provedených 
       zkouškách a revizí
      - revizní zprávy
      - zkušební protokoly

            

 



 

 

Podproces - Řízení výkresové dokumentace

DokumentyZodpovídá Postupový diagram

Ř
íz

en
í v

ýk
re

so
vé

 d
o

ku
m

en
ta

ce

Začátek

1

2

3

4

5

P

P

P

P

Řešení 
vyhovuje?

ANO

ANO

NE

Konec

6

7

-

Zařadit 
požadavek do 
plánu práce

Předání 
dokumentace

NE

3

3

-

(1)  Požadavek pro projekční 
       kancelář 
           
(2)  Plán tvorby projektové 
       dokumentace

(3)  Projektová dokumentace
        - výkresy
        - zprávy
        - a další 

            

Zpracování 
požadavku pro 

projektanta

1

Požadavek 
úplný,jasný?

Řešení 
požadavku

2

Odsouhlasení 
řešení 

zadavatelem

Archivace 
dokumentace

2

8

P

P

 



 

 

Příloha č. 9 – Postupové diagramy procesu Nakupování 

Proces - Nakupování materiálu

DokumentyZodpovídá Postupový diagram

N
ak

u
p

o
vá

n
í m

at
er

iá
lu

Začátek

Požadavek na 
materiál

Poptávka 
materiálu

Konec

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

SV,PV

-

PV

PV

VŘ,VV

PV,SV

-

VMDO,SV

PV,SV

-

-

SV,M

SV,M

-

(1)  Seznamy dodavatelů 
       materiálu

(2)  Hodnotící listy 
       dodavatelů 
     
(3)  Poptávka na materiál 
             
(4)  Nabídka dodavatele

(5)  Objednávka na materiál 
       
(6)  Průvodní dokumentace 
       materiálu
      - atesty, certifikáty, 
        technické listy 

(7)  Dodací list

(8)  Faktura za materiál            

NE

Odsouhlasení 
faktury

Úhrada faktury

15SV,M

Nestandartní 
požadavek?

Vyhodnocení 
nabídek

Odsouhlasení 
nákupu

Zhotovení 
objednávky

Zajištění 
dopravy?

Doprava 
materiálu

Kontrola 
materiálu

Převzetí 
materiálu

Kontrola faktury

1,2 3

4

1,2

ANO

6,7

ANO

NE

8

8

8

Dodáno v 
termínu?

Přímo k 
realizaci?

Urgovat

Řízení 
skladů

Vyhovuje?

Reklamace

5

NE

ANO

NEANO

ANO

NE

16

17

18

AV

TEŘ,VŘ,VV,SV

AV

 



 

 

Podproces - Řízení skladů

DokumentyZodpovídá Postupový diagram

V
ýd

ej
 z

b
o

ží
 z

e 
sk

la
d

u
D

o
d

án
í a

 u
sk

la
d

n
ěn

í z
b

o
ží

Začátek

1

2

3

4

5

1

2

3

-

SV,M

-

PV,VV

SV,M

PV,SV

SV,M

PV,VV

(1)  Průvodní dokumentace 
       materiálu
       - atesty, certifikáty, 
        technické listy 

(2)  Skladová karta materiálu 
         
(3)  Výdejka na materiál

Dodání 
materiálu

2

Vyhovuje?

ANO

NE

Kontrola 
materiálu

Reklamace

Evidence 
materiálu

Uložení 
materiálu

IS 
HELIOS

1

Výdej materiálu

Aktualizace 
stavů

Výdejka na 
materiál

2

Začátek

Začátek

Konec

3

IS 
HELIOS

 



 

 

Proces - Zajišťování subdodávek

DokumentyZodpovídá Postupový diagram

Za
jiš

ťo
vá

n
í s

u
b

d
o

d
áv

ek

Začátek

Požadavek na 
subdodávku

Poptávka subd. 
prací

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

SV,PV

-

PV

PV

VŘ,VV

PV,SV

SV

SV

SV,M

SV

AV

TEŘ,VŘ,VV,SV

AV

(1)  Seznamy subdodavatelů

(2)  Hodnotící listy 
       subdodavatelů 
     
(3)  Poptávka na subdodávku 
             
(4)  Nabídka subdodavatele

(5)  Smlouva na subdodávku 
       
(6)  Objednávka na 
       subdodávku

(7)  Protokol o předání 
       staveniště

(8)  Protokol o provedeném 
       školení            

(9)  Záznamy ve stav. Deníku

(10) Protokol o převzetí stav.

(11) Faktura za subdodávku

NE

Odsouhlasení 
faktury

Úhrada faktury

Nestandartní 
požadavek?

Vyhodnocení 
nabídek

Odsouhlasení 
nákupu

Kontrola faktury

1,2 3

4

1,2

ANO

11

11

11

Uzavření 
smlouvy/potvr. 

objed.

Předání 
staveniště

Proškolení 
subdodavatele

Kontrola prací

Převzetí prací

5,6

7

8

9

10

konec

 



 

 

Proces - Hodnocení a výběr dodavatelů

DokumentyZodpovídá Postupový diagram

H
o

d
n

o
ce

n
í a

 v
ýb

ěr
 d

o
d

av
at

el
ů

Začátek

Spolupráce s 
dodavateli

Provádění 
hodnocení

1

2

3

4

TEŘ,VŘ,SV,PV,
VV

MJ

MJ

VS

(1)  Seznamy dodavatelů
       - materiálu
       - služeb 

(2)  Hodnotící listy 
       dodavatelů 
     
(3)  Zpráva za analýzy dat 
             

1

1 2

Analýza dat

Přezkoumání 
systému a 

jeho 
zlepšování

3

3

Konec

 



 

 

Příloha č. 10 – Postupové diagramy Řídícího procesu 

Proces - Plánování

DokumentyZodpovídá Postupový diagram

P
lá

n
o

vá
n

í

Začátek

Návrh/
projednání cílů 

IS
1

2

3

VS

MJ

RMDO

(1)  Plány MJ
       - plán cílů IS
       - plán auditů

(2)  Plány MDO
       - plán školení
       - plán revizí zařízení
       - plán revizí budov 
             

1

2

Konec

Doplnění/
aktualizace cílů 

IS

Sestavení plánů 
MDO

 



 

 

Proces - Měření a monitorování

DokumentyZodpovídá Postupový diagram

M
ěř

en
í a

 m
o

n
it

o
ro

vá
n

í p
ro

d
u

kt
ů

M
ěř

en
í s

p
o

ko
je

n
o

st
i z
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Proces - Analýzy dat
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Proces - Přezkoumání systému a jeho zlepšování
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Příloha č. 11 – Nabídkový rozpočet rekonstrukce topení 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Příloha č. 12 – Ganttův diagram nabídkového procesu



 

 



 

 

Příloha č. 13 – Ganttův diagram rekonstrukce topení



 

 

 

 


