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Úvod 
Diplomová práce na je zpracována na téma „Návrh implementace vybraného investičního 

projektu“. Předmětem investice je výstavba nové administrativní budovy společnosti BERGER 

BOHEMIA, a.s. se sídlem v Plzni. Jelikož se jedná o stavební firmu, bude si společnost 

výstavbu provádět vlastními silami. Cílem této práce je návrh implementace projektu výstavby 

administrativní budovy společnosti BERGER BOHEMIA, a.s. a jeho zhodnocení. Jelikož se 

ale nejedná o investiční projekt, který by v budoucnu generoval společnosti jakýkoliv finanční 

zisk, byla pro zhodnocení využita analýza nákladů a přínosů, která hodnotí projekty nejen podle 

jejich ziskovosti ale také podle efektů, které přináší svému okolí. 

Práce je rozdělena do sedmi kapitol. První kapitola zahrnuje představení společnosti, dále je 

zde popsána historie společnosti a současnost včetně širokého spektra služeb, které společnost 

nabízí.  

Druhá kapitola se zabývá charakteristikou investičního projektu, a to jak teoreticky, tak 

prakticky. Také zde nalezneme fáze životního cyklu projektu, a nakonec je na projektu výstavby 

administrativní budovy provedena SWOT analýza. 

Na tuto kapitolu navazuje kapitola třetí, do které je zahrnuto stanovení logického rámce 

projektu, který umožňuje přehledný a rychlý obraz o investičním projektu. Mimo logického 

rámce je v této kapitole také zpracována hierarchická struktura rozdělení prací neboli WBS  

a dále je zde charakterizován harmonogram a rozpočet projektu.  

Čtvrtá kapitola se zabývá pojetím rizik, dále je provedena analýza rizik, ze které plynou dva 

důležité dokumenty, a to jsou mapa a registr rizik. Závěrem této kapitoly jsou návrhy a opatření 

pro jednotlivá rizika. 

Následuje zhodnocení stávajícího stavu na základě metody cost – benefit analýzy, kde jsou 

posouzeny přínosy pro jednotlivé beneficienty s vyšším zaměřením na zaměstnance podniku, 

dotazníkového šetření a posouzení finanční stability projektu, tedy toho, zda je společnost 

schopna projekt bez potíží financovat. 

Předposlední kapitolou této diplomové práce je zhodnocení projektu, pokud si ho společnost 

buduje sama svými silami a kapacitami oproti výstavbě jinou společností. 

A na samotném konci této diplomové práce je popsán současný stav projektu výstavby 

administrativní budovy společnosti BERGER BOHEMIA, a.s.  
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1. Představení společnosti 
Společnost BERGER BOHEMIA a.s. patří do německého holdingu BERGER, který má více 

než 100 letou zkušenost ve stavebnictví. Pilíře skupiny tvoří společnosti BERGER BAU 

GmBH, BERGER BETON GmBH a BERGER ROHSTOFFE GmBH v Německu a současně 

probíhá činnost přes pobočky, holdingové a dceřiné společnosti v Německu, Polsku, České 

republice a na Slovensku. 

 

Společnost BERGER BOHEMIA a.s. se řadí mezi přední stavební podniky střední velikosti  

v České republice, která na českém trhu působí již více než 20 let. Za tuto dobu realizovala 

mnoho významných staveb v několika odvětvích stavebnictví. 

Spektrum činností zahrnuje stavební projekty ve všech stavebních odvětvích: 

komplexní bytové objekty, administrativní stavby, průmyslové a výrobní haly, nákupní centra, 

sportovní zařízení, nemocnice, vzdělávací zařízení, výzkumné instituty, ekologické stavby, 

komunikační sítě (silnice, dálnice, parkoviště, letištní zázemí, mostní konstrukce), přípravné 

práce, sanace, montované stavby a mnoho dalších. 

Hlavním cílem aktivit společnosti je dosahovat prospěchu zákazníka. Ve stavebním podnikání, 

stejně jako při obchodování se stavebním materiálem vypracováváme v úzké spolupráci  

s našimi zadavateli řešení šitá na míru. Kvalita, dodržování termínů a hospodárnost, mají 

nejvyšší prioritu.  

 
 
Certifikace 

 ČSN EN ISO 9001 
 ČSN EN ISO 14001 
 ČSN EN ISO 50001 
 ČSN OHSAS 18001 

 

Obrázek 1 Logo společnosti 

 

Zdroj: interní zdroj podniku, 2019 
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1.1. Základní údaje o společnosti 

Obchodní firma: BERGER BOHEMIA, a.s. 

Datum vzniku: 1. května 1992 

IČ:   45357269 

DIČ:   CZ45357269 

Právní forma: akciová společnost 

Předmět podnikání: 

 Výstavba silnic a dálnic 

 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 

 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice 

 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství 

 Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků 

 Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů 

 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů 

 Obrábění 

 Demolice a příprava staveniště 

 Pokrývačské práce 

 Technické zkoušky a analýzy 

 Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin 

 

Statutární orgán:  Představenstvo 

Předseda představenstva: Ing. Zdeněk Pilík 

Dozorčí rada:   předseda dozorčí rady: Alois Weiherer 

Základní kapitál:  122 955 000 Kč 
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1.2. Historie 

Počátky skupiny BERGER se datují do roku 1905, kdy byla skupina založena. Sahají do oblasti 

zemědělství, do malého statku u vesnice Vilshofen v Německu, který obhospodařoval Nikolas 

Berger. V tehdejší době, když došlo v císařském Německu k rozvoji podnikání, měl syn 

Nikolase Bergera, Hans Berger velké plány. Roku 1905 se rozhodl stát se podnikatelem. V obci 

Vilshofen se proti stávající konkurenci začal malý stavební podnik Hans Berger velmi rychle 

prosazovat. Později začal také obchodovat s pískem a štěrkem na Dunaji. 

Prosperující fáze budování firmy skončila náhle vypuknutím první světové války. Zabezpečení 

v nejistých dobách poskytl zemědělský podnik na pozemku na Ortenburgerstraße, který 

zajišťoval existenční jistotu. Díky atraktivním zakázkám, společnost BERGER ve 20. letech 

minulého století opět hbitě fungovala a ukázala se jako schopná, spolehlivá a kvalitní 

společnost.  

Společně s koncem druhé světové války přišel s hospodářským zázrakem první velký podnět 

pro růst společnosti. Po založení divize pro silniční stavby se společnost BERGER mnohem 

více rozšiřovala za hranice Vilshofenu. To bylo možné také díky pokračujícímu 

technologickému pokroku. Koňské povozy byly postupně vyměňovány za nákladní automobily 

a stavební stroje. Do období mezi roky 1930 až 1960 pak patřil nákup první automíchačky na 

beton a Skrejpru, stejně tak jako investice do tehdejší supermoderní obalovny Barber-Greene 

ze Spojených států. 

Jelikož společnost BERGER v polovině 70. let minulého století dosáhla velkolepého rozmachu, 

byl pro ni najednou stavební dvůr v centru města Vilshofen moc malý.  A proto byl stavební 

dvůr přemístěn z Ortenburgerstraße před městské brány do Wieshofu, kde od roku 1974 

vznikalo moderní zázemí s vlastním závodem na prefabrikované díly, dílnami a sklady. Hlavně 

závod na prefabrikované díly byl předpokladem pro založení divize mostních staveb v roce 

1975. 

Oblast výroby transportbetonu se do 80. let rozrostla natolik výrazně, že byla v roce 1982 

založena společnost BERGER BETON GmbH, která od této chvíle působila jako nezávislá 

společnost vedle stavebního sektoru. Navzdory několikerému stěhování kanceláří 

administrativní prostory již nevyhovovaly takovému rozmachu společnosti. Od roku 1986 našli 

zaměstnanci ze tří provozoven zázemí a optimální podmínky pro efektivní řízení v nově 

postavené firemní centrále v německém Pasově. Roku 1996 musela být správní budova 

dokonce ještě jednou rozšířena. 
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Obrovský dopad měl na současnou skupinu společností politický obrat v 90. letech minulého 

století. Téměř ihned po sjednocení Německa v roce 1991 byla založena berlínská pobočka. 

Prakticky ve stejnou dobu byla společnost BERGER rozšířena do východní Evropy. A to 

dceřinými společnostmi BERGER BOHEMIA v Plzni, což bylo roku 1992, a BERGER Bau 

Polska ve Vratislavi, která byla založena v roce 1995. Rozšiřovali se také řady nových závodů 

pro transportbeton, které jsou dnes základem stále rostoucí distribuční sítě.  

V období 1990 až 2000 se společnosti povedl také strategický krok k těžbě surovin, a to 

převzetím několika kamenolomů, štěrkoven a podílu ve slovenské cementárně Ladce, což byl 

velice důležitý krok k posílení odborných kompetencí a k zajištění udržitelného rozvoje 

společnosti. 

Mohutný posun do nových dimenzí stavebních projektů se vydařil v roce 1997, kdy společnost 

BERGER, jako vedoucí člen konsorcia středních podniků nabyla prestižní zakázku na výstavbu 

nové vysokorychlostní železniční trasy ICE Norimberk – Ingolstadt / Los Süd. 

V začátcích dalšího tisíciletí přicházely nové velké projekty. Na jedné straně ucelené 

novostavby velkých úseků rychlostních komunikací v České republice nebo v Polsku a na 

straně druhé vstup do obchodního modelu PPP v Německu v pilotním projektu PPP A8 

Mnichov – Augsburg a A94 Isentalautobahn. Jelikož je společnost BERGER členem 

mezinárodního konsorcia těchto projektů, je odpovědná za výstavbu, údržbu a provoz. 

V konsorciu je společnost BERGER již více než 30 let.  

V roce 2012 podnikla SKUPINA BERGER další progresivní kroky vývoje zahájením speciální 

divize inženýrských prací prostřednictvím BERGER Grunbautechnik GmbH. A také 

vybudováním skupiny závodů „sever“ se závody na transportbeton v Hamburku, Dolním Sasku 

a Šlevicku-Holštýnsku v roce 2013. 

V roce 2016 byl ve Werneuchenu dokončen moderní kancelářský komplex, což byl 

průkopnický krok k zajištění dlouhodobě optimálních správních a inženýrských služeb 

v Berlíně. Společnost BERGER se také připravuje na budoucnost transformací z německé 

společnosti s ručením omezeným na evropskou kapitálovou společnost dle Zákona  

o obchodních korporacích. 
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1.3. Spektrum služeb BERGER BOHEMIA, a. s.   

Pro účely této diplomové práce se budeme zabývat dceřinou společností SKUPINY BERGER, 

tedy společností BERGER BOHEMIA, a.s. 

1.3.1. Pozemní a inženýrské stavby 

Mezi hlavní činnosti divize pozemních a mostních staveb bychom mohli zařadit tyto: 

 Mostní stavby, kam bychom mohli zařadit mosty z monolitického betonu ve všech 

průřezech, mosty z předpjatého betonu, ocelové spřažené mosty atd. Jako významné 

stavby bychom mohli uvést např. most v Lipníku na Bečvou, Strakonicích  

a rekonstrukce mostu v Únehlích.  

 Pozemní stavby, v současné době jsou požadavky investorů náročnější a rozmanitější. 

Trend, který směřuje ke komplexnímu řešení vyžaduje zkušenosti a inovativní  

know – how. Společnost BERGER BOHEMIA, a.s. využívá nové techniky a stavební 

materiály, což se odráží ve schopnostech a kvalitě staveb. Jako významné pozemní 

stavby je možné uvést např. Technologické centrum ZF Engineering, Tělocvična ZŠ 

Čestlice nebo Polyfunkční areál Ořech. 

 Mezi průmyslové stavby bychom mohli zařadit např. KERMI Stříbro, Výrobní halu 

M-Technika Prachatice etapa II., Výrobní halu pro 2-D drátové výrobky – Wanzl 

Hněvotín nebo Normu Protivín a další. Díky kompetencím v oblasti prefabrikátů je 

společnost schopna rychle a levně vytvořit komerční a průmyslové budovy, což mohou 

být například výrobní nebo skladovací haly. 

 V oblasti inženýrských staveb se realizují technicky náročné stavby ve všech oblastech 

stavebního inženýrství, jako jsou například stavby tunelů, bioplynové stanice, skládky, 

zařízení na likvidaci odpadů, čistírny odpadních vod nebo elektrárny. 

 Bytovou výstavbou se rozumí vytvoření, jakkoliv velkého rezidenčního komplexu,  

a to od hrubé stavby až po celý projekt na klíč. Mezi bytové výstavby realizované 

společností BERGER BOHEMIA, a.s. bychom mohli zařadit např. Bytový dům Roudná 

v Plzni, Bytový dům na Krejcárku či komplex bytových domů na Zličíně v Praze  

a mnoho dalších. 
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1.3.2. Inženýrské sítě a výstavba silnic 

Činnosti divize silničních a inženýrských staveb bychom mohli rozdělit do několika skupin: 

 V rámci zemních prací jsou prováděny různé výkopy, retenční nádrže, přemisťování 

zeminy, vodní cesty atd. 

 Mezi betonové vozovky jsou zahrnuty betonové dálnice, pevné jízdní dráhy nebo 

oblasti letové provozu.  

 Dlaždičské práce 

 Výstavba kanalizací a potrubních sítí zahrnuje důležité projekty jako je například 

Čistá řeka Bečva II-B – vybudování systému splaškové kanalizace nebo Zastávky 

autobusů na Nepomucké třídě, kde byla provedena výstavba nového kanalizačního řadu, 

který zajišťuje odvod dešťových vod. 

 Výstavba asfaltových vozovek zahrnuje pokládku asfaltového povrchu, asfaltové 

dálnice, parkoviště nebo například plochy v oblasti letového provozu. Důležité projekty, 

které zahrnovaly kompletní výměnu živičného povrchu jsou např. D5 Sulkov, 

Rokycany či Kařez, kde další práce spočívaly také ve výměně ocelových svodidel, 

provedení vodorovného dopravního značení zvučným plastem či výměnu oplocení. 

 Stavbou železnic je rozuměna modernizace i novostavba kolejí či výhybek, 

rekonstrukce tunelů a podjezdů pro vlaky i tramvaje nebo nástupiště. Významnou 

stavbou tohoto bloku je Rekonstrukce železniční stanice Horažďovice – předměstí. 
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2. Charakteristika investičního projektu 
Investiční projekty jsou často také nazývány jako projekty spojené s výstavbou. To souvisí 

s pojmem investiční výstavba zahrnujícím vše, co souvisí s jakoukoliv stavbou a k čemu se 

vztahuje stavební zákon č. 50/1976 Sb. Investování je však vkládání peněžních prostředků nejen 

do hmotného majetku (stavby, pozemky, zařízení nebo zásoby), ale také do majetku 

nehmotného (know-how, licence, patenty, vzdělávání pracovníků a ochrana jejich zdraví)  

a finančního (cenné papíry), a před každou takovouto investicí je nutností vypracovat projekt, 

jehož součástí je posouzení finanční efektivnosti investice. (Němec, 2002) 

Z pohledu projektového řízení lze projekt charakterizovat jako jakýkoliv jedinečný sled 

činností, který má definován: 

 specifický cíl, kterého má být realizací dosaženo 

 datum začátku a konce (časové omezení) 

 limit pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci. (Doskočil, 2013, str.14) 

Výše uvedená definice klade důraz na tři ústřední parametry, které jsou základem při 

rozhodování o projektu, a které současně definují vstup a výstup projektu. Tato trojice 

parametrů je komplexně nazývána jako tzv. trojimperativ projektu. První je tedy definován cíl, 

neboli to co má být učiněno. Dále je formulováno, za jakou dobu má být cíl splněn, také jinak 

čas vyhrazený pro plánování jednotlivých činností projektu. A nakonec finanční vyjádření 

přiřazených zdrojů na projektu a ostatní náklady, tedy za kolik bude projekt vytvořen. 

Mezi těmito třemi parametry existuje vzájemný vztah. Jestliže se jeden z parametrů obmění  

a druhý by měl zůstat neměnný, pak se nutně musí adekvátně změnit třetí. Jelikož maximalizace 

cíle při minimálních nákladech a době trvání projektu většinou směřuje k protichůdným 

požadavkům, a je nutno u většiny hledat kompromis. Tím se rozumí identifikace nejvhodnější 

kombinace mezi parametry pro konkrétní projekt.  
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2.1. Investice 

Investiční činnost je v soukromém i veřejném sektoru orientována zejména na obnovu  

a rozšíření hmotného a nehmotného investičního majetku, který je dle novely zákona  

o účetnictví nově nazýván jako dlouhodobý majetek.  

Investování lze také chápat jako opatření takového aktiva, které do budoucna přinese jeho 

vlastníkovi určitý ekonomický užitek.  

Odlišným způsobem bychom mohli také říct, že investice je kategorie, která označuje tok 

výdajů určených na udržení nebo rozšíření kapitálové zásoby. Další, o něco přesnější definice 

popisuje investici jako tok výdajů, který je určen na realizaci projektů, jejichž produkce 

neslouží bezprostřední spotřebě. Investice jsou tedy veličinou, která je tvořena projekty 

s kladnou čistou současnou hodnotou, lépe řečeno projekty, jejichž vnitřní výnosová míra je 

vyšší než úroková sazba. Výdaje jsou určeny k pořízení určitého aktiva, které přinese svému 

majiteli prospěch vyjádřitelný penězi, a to buď přímo, ve formě: 

 zhodnocení investice (zvýšením ceny dosažitelné při prodeji) – to může být v podstatě 

věci jakákoliv komodita, ale nejčastějším příkladem jsou starožitnosti či nemovitosti, 

 výnosů vyplývajících z vlastnictví investice (nájemné, úroky, dividendy, jiné příjmy) – 

charakteristickým příkladem jsou instrumenty finančního trhu, jako jsou vklady, akcie, 

dluhopisy atd., ale také to mohou být práva duševního vlastnictví, nemovitosti atp. 

nebo nepřímo (jedná se také o kvantifikovatelný prospěch, ovšem obtížnějším způsobem),  

a to například jako: 

 synergický efekt (zvýšení obratu, úspora nákladů, růst zisku, obsazení nového segmentu 

trhu atd.) – příkladem tohoto efektu je fúze, získání majetkových účastí apod., 

 konkurenční výhoda – by mohla být získání trhu například odkoupením databáze 

klientů, násilné převzetí konkurujícího podniku, pořízením nové technologie  

či know-how atd.) 

eventuálně ve formě odlišného efektu – charakteristicky to platí pro investice ve veřejném 

sektoru, kde může spočívat budoucí prospěch v poskytnutí služby občanovi, ku příkladu 

zlepšení dostupnosti veřejné správy pomocí tzv. e-governmentu nebo zajištění bezpečnosti 

občana (např. protipovodňová opatření) apod. 
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Typické pro rozhodování o investicích je to, že jde o dlouhodobé rozhodování, při kterém 

potřebné vzít v úvahu faktor času a riziko změn po dobu přípravy a realizace projektu.  

(Smejkal, 2013) 

2.2. Popis investičního projektu 

V následující části bude popsán investiční projekt společnosti BERGER BOHEMIA, a.s., jehož 

oficiální název zní Administrativní budova BERGER BOHEMIA a.s. v Plzni. 

Hlavním cílem projektu je výstavba administrativní budovy a parkovacího domu na jižním 

okraji města Plzeň, v městském obvodu Plzeň 3 nedaleko nádrže České údolí. Nově vystavěné 

budovy se budou nacházet na ploše ve stávajícím uzavřeném areálu společnosti. Tento areál je 

ze západní strany ohraničen Klatovskou ulicí a z východní strany náspem rychlostní silnice 

I/27. Na pozemku, který se směrem na sever zužuje, je vedle vnitroareálové komunikace, která 

zůstane nedotčena, svah směrem k řece Radbuze. Na jižní straně pozemku společnosti jsou 

vystavěny dvě výškové budovy.  

V areálu společnosti jsou nyní umístěny provozní a skladové budovy, inženýrské sítě, 

vnitroareálové komunikace a další zpevněné plochy. Současný jednopodlažní administrativní 

objekt se skládá z několika desítek mobilních kontejnerů v jihozápadní části pozemku. 

Stávající vnitroareálová komunikace, která je napojena na Klatovskou ulici a současné době 

využívána jako vedlejší vjezd do areálu, bude po dostavbě administrativní budovy a úpravě 

oplocení využívána jako hlavní vjezd do areálu společnosti. Závory pro vjezd a výjezd vozidel 

do areálu budou umístěny tak, aby vjíždějící nákladní vozidla nebyla překážkou při výjezdu 

osobních automobilů z parkovacího domu směrem na Klatovskou ulici. 

Realizace stavby je rozdělena do dvou etap. V první etapě bude zrealizována administrativní 

budova a ve druhé etapě bude zrealizován parkovací dům. Stavebně technické řešení i řešení 

technického zabezpečení budov je připraveno pro možnost dostavby dalšího křídla 

administrativní budovy se zkušebnami a dílnami ve třetí etapě výstavby. 

V době mezi první a druhou etapou výstavby, kdy bude v provozu pouze administrativní 

budova bez parkovacího domu, bude k parkování osobních vozidel zaměstnanců využíváno 

stávající parkoviště. Ke vstupu zaměstnanců do objektu administrativní budovy bude sloužit 

postranní vchod do prvního nadzemního podlaží na jižní straně objektu administrativní budovy. 

V rámci této diplomové práce se budeme zabývat pouze první etapou stavby, tedy výstavbou 

administrativní budovy společnosti BERGER BOHEMIA, a.s. 
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Zdroj: interní zdroj podniku, 2019 

Zdroj: interní zdroj podniku, 2019 

Výdaje na projekt rozdělené po jednotlivých měsících výstavby administrativní budovy jsou 

uvedeny v tabulce v kapitole 6 – Finanční stabilita projektu. Projekt bude financován pouze 

z vlastních zdrojů společnosti BERGER BOHEMIA, a.s., a pokud nebudou finanční prostředky 

dostačující bude dofinancován mateřskou společností. 

Časově je projekt naplánován na 2 roky. Přípravné práce pro zahájení stavby administrativní 

budovy byly vykonány již v listopadu roku 2018. Jednalo se např. o kácení stromů, vyklizení 

části stávajících kanceláří v mobilních kontejnerech, které polohově zasahovali do projektu 

nové budovy, vystěhování nábytku apod. Závěrečné činnosti jako je, například kolaudace 

objektu jsou naplánované na květen 2020, stěhování zaměstnanců do nové administrativní 

budovy bude dle harmonogramu v červenci 2020. 

 

Obrázek 2 Vizualizace administrativní budovy a parkovacího domu Obrázek 2 Vizualizace administrativní budovy a parkovacího domu 

Obrázek 3 Vizualizace administrativní budovy a parkovacího domu (2) 
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Obrázek 3 Trojimperativ projektu administrativní budovy BERGER BOHEMIA, a.s. 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

 

2.3. Fáze životního cyklu projektu 

Projekt je dynamické uspořádání, které se vyvíjí v uzavřeném životním cyklu. Ten se u každého 

projektu skládá ze tří částí: 

 Předinvestiční fáze – Tato fáze je rozhodující částí v celém projektu. Zcela za ni 

odpovídá vrcholový management podniku (zadavatele). Manažeři jsou odpovědni za 

stanovené cíle, tj. to čeho se má dosáhnout a musí definovat strategii projektu (neboli 

řešení případných problémů), která vede k dosažení cílů. V této fázi je jmenován 

kmenový projektový tým, který se skládá ze specialistů různé kvalifikace. V čele 

projektového týmu je manažer projektu, jehož úkolem je být plánovačem, 

organizátorem, koordinátorem práce v týmu, vedoucím, vyjednavačem a kontrolorem 

v jedné osobě.  
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 Investiční fáze – Tato fáze je v projektu nejnákladnější a nejvíce pracná. Odpovídají za 

ni členové vrcholového managementu – tedy dozor a manažer projektu. Na výběru 

zkušeného manažera projektu a celého projektového týmu v investiční fázi projektu 

velmi záleží. Také jinak je to fáze realizace počínaje projektováním, vedoucí přes 

výstavbu a na konci je uvedení do provozu.  

 Fáze provozu a vyhodnocení – V této fázi se výsledek projektu nebo jeho část předává 

do užívání, dále se porovnávají dosažené výsledky s naplánovanými a získaná data se 

rozebírají a zaznamenávají pro budoucí potřeby. (Němec, 2002) 

Obrázek 4Fáze životního cyklu projektu 

 

Zdroj: Projektový management, Vladimír Němec, 2002, str. 31 

 

2.4. Životní cyklus projektu výstavby administrativní budovy  

Do předinvestiční fáze projektu výstavby administrativní budovy společnosti BERGER 

BOHEMIA, a.s. bychom mohli zařadit už prvotní nápad na výstavbu této budovy včetně tvorby 

představy provedení vlastní budovy a vybavení technického zabezpečení budovy, případně 

dalších možných etap výstavby (parkovací dům, druhá etapa administrativní budovy – 

rozšíření). O výstavbě nové administrativní budovy začalo uvažovat představenstvo mateřské 

společnosti sídlící v německém Pasově přibližně od roku 2005, jelikož společnost BERGER 

BOHEMIA, a.s. sídlí do dnešních dní v kontejnerových kancelářských sestavách od roku 1992. 

O výstavbě nové administrativní budovy se začalo více hovořit v roce 2017, kdy byla zadána 

projektantovi projektová dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolení. 

Až nyní, v současné době byla výstavba schválena představenstvem mateřské společnosti.  
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Nyní se výstavba nachází v investiční fázi přesněji ve fázi realizace. Stavba má v současné době 

stavební povolení a v návaznosti na toto byla započata realizace stavebních prací. V současné 

době jsou provedeny výkopové práce, je provedeno zmonolitnění dojezdu výtahové šachty, 

navezen štěrkodrťový polštář a provedeny ležaté kanalizace a zemnění. Již v této fázi, ale byly 

objeveny drobné problémy v podobě starých vnitro-areálových podzemních vedení, jejichž 

zakreslení ve stávajících situacích bylo poměrně nekonkrétní. Dalším problémem bylo zastižení 

spodní vody v rámci těžby hrubých terénních úprav, které bylo nutno oddrenážovat do 

provizorních čerpacích jímek tak, aby nedocházelo k degradaci zemní pláně. Tyto problémy 

jsou již vyřešeny a stavba pokračuje dle harmonogramu prací. 

Pokud nenastanou závažnější problémy, bude výstavba budovy probíhat dle harmonogramu 

prací, a v červenci roku 2020 se projekt přesune z investiční fáze do fáze provozu  

a vyhodnocení, konkrétněji do fáze užívání.  

 

2.5. SWOT analýza projektu 

V předprojektových fázích je možné udělat předběžnou analýzu příležitostí a hrozeb pomocí 

metody SWOT, která je také mnohdy nazývána jako metoda analýzy slabých a silných stránek. 

Koncept této metody vytvořil Albert Humphrey, který ji využil v rámci výzkumného projektu 

v šedesátých a sedmdesátých letech 20. stoletá na Standforské univerzitě, při analýze údajů  

o firmách v USA pro časopis Fortune (Ranking 500 amerických nejlepších společností). 

Analýza nebo také metoda SWOT získala své pojmenování seskupením počátečních písmen 

anglických slov: 

 STRENGHTS, což v překladu znamená vnitřní síly a přednosti (silné stránky); 

 WEAKNESSES jsou vnitřní slabosti nebo také slabé stránky; 

 OPPORTUNITIES můžeme přeložit jako externí příležitosti; 

 THREATS jsou externí hrozby. 

 

Na základě těchto čtyř skutečností je prováděna analýza. Je velmi důležité si před samotným 

prováděním SWOT analýzy stanovit její předmět. Analýzu je možné provádět pro různé 

předměty našeho zájmu. Může to být například firma, projekt, projektový tým, navržené řešení 

určitého problému atd. Cílem SWOT analýzy je sestavení reprezentativních seznamů silných 

stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb. (Doležal a kol., 2012) 
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V následující části bude provedena SWOT analýza projektu výstavby administrativní budovy 

společnosti BERGER BOHEMIA, a. s. 

 

SILNÉ STRÁNKY: 

1. Celková nižší finanční náročnost projektu 

2. Realizace projektu pomocí vlastních zdrojů, mechanizací a vlastních výroben 

3. Přizpůsobení se lépe nepředvídatelným potřebám projektu  

4. Geografická poloha - stavba se nachází v těsné blízkosti společnosti, umístění v dobré 

lokalitě vzhledem k dostupnosti (dálnice, blízkost města, MHD) 

5. Utajení know – how společnosti 

6. Na základě dostatečně odborné praxe ve stavebnictví společnost dokáže vymyslet 

moderní technické řešení a kvalitně ho vykonat 

7. Reprezentativnost společnosti díky nové administrativní budově 

 

SLABÉ STRÁNKY: 

1. Administrativní náročnost 

2. Nedostatek pracovní síly 

3. Nezastupitelnost lidí a kapacity 

4. Nedostatečné ohodnocení dělnických pracovníků 

5. Nerealizace parkovacího domu v I. etapě stavby 

6. Bude na posledním místě za vydělávajícími projekty 

7. Nutnost koordinace při plánování se souběhem celého areálu společnosti BERGER 

BOHEMIA, a.s. 
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PŘÍLEŽITOSTI: 

1. Outsourcing podnikových procesů – subdodavatelé 

2. Možnost přilákání nových zaměstnanců 

3. Lepší klima pro pracovníky a s tím související lepší pracovní výkonnost 

4. Reprezentativnější vzhled pro případné investory 

5. Získání zkušeností s výstavbou vlastní budovy, kdy je společnost nejen generálním 

dodavatelem, ale zároveň investorem stavby 

 

HROZBY: 

1. Nemožnost záručních oprav 

2. Vysoké náklady na výstavbu budovy 

3. V případě jakéhokoliv nedostatku slouží jako špatná reference 

4. Rozhodnutí o pozastavení projektu 

5. Zjištění jiných geologických podmínek, než je očekáváno 

6. Klimatické podmínky 

 

SILNÉ STRÁNKY: 

Nižší celková finanční náročnost projektu – výhodou je spolupráce projekční kanceláře  

a společnosti BERGER BOHEMIA, a.s. na tvorbě projektové dokumentace (od dokumentace 

územního řízení (DÚŘ), dokumentace pro stavební povolení (DSP) až po realizační 

projektovou dokumentaci (RPD)). Tím je nalezeno nejjednodušší, nejrychlejší a tím  

i nejekonomičtější řešení stavby.  

Realizace projektu pomocí vlastních zdrojů, mechanizací a vlastních výroben – vlastními 

zdroji je zde myšleno to, že součástí holdingu jsou také kamenolomy, odkud bude odebíráno na 

stavbu kamenivo, betonové směsi budou odebírány z betonárky BERGER BETON s.r.o.,  

u které má společnost garanci nejnižších cen na trhu, stejně tak je tomu i u asfaltových směsí. 
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Přizpůsobení se lépe nepředvídatelným potřebám projektu – vlastní zkušenosti z výstavby 

různých projektů jsou nyní zúročeny při tvorbě projektové dokumentace, kdy se vedoucí 

projektu snaží o vyvarování se problematickým konstrukcím a detailům či materiálům, které by 

mohli způsobit určité problémy ve výstavbě nové administrativní budovy. 

Geografická poloha - stavba se nachází v těsné blízkosti společnosti, umístění v dobré lokalitě 

vzhledem k dostupnosti (dálnice, blízkost města, MHD) – možnost využití podpory firemních 

zdrojů – sklad velké mechanizace, sklad malé mechanizace i sklad materiálu v těsné blízkosti 

stavby. Není tedy nutné, jako na ostatních stavbách, které se nacházejí ve větší vzdálenosti od 

areálu, plánovat dopředu zajištění strojů či materiálu ze skladu. 

Na základě dostatečně odborné praxe ve stavebnictví společnost dokáže vymyslet moderní 

technické řešení a kvalitně ho vykonat – jelikož je společnost na trhu již od roku 1992, mají 

zaměstnanci velké množství zkušeností s výstavbou, nejsou tedy obavy o to, že by nebylo dílo 

kvalitně a odborně vykonáno. 

Reprezentativnost společnosti díky nové administrativní budově – společnost v současné 

době působí v prostorech, které jsou složeny z několika desítek mobilních kontejnerů, což na 

případné dodavatele jistě nepůsobí reprezentativně a jistě budou mít o společnosti BERGER 

BOHEMIA, a.s. jiné mínění v případě, že bude sídlit v nové administrativní budově. 

 

SLABÉ STRÁNKY: 

Administrativní náročnost – projekt je administrativně náročnější než ostatní projektu z toho 

důvodu, že je společnost zároveň investorem stavby. 

Nedostatek pracovní síly – v současné době je nezaměstnanost pouze 2,1 %. Je tedy zřejmé, 

že se zaměstnavatelé potýkají s nedostatkem pracovních sil nejen ve stavebnictví, ale  

i v ostatních oborech. 

Nezastupitelnost lidí a kapacity – tímto je myšleno to, že na projektu výstavby administrativní 

budovy pracuje tým pracovníků, kteří by v běžné situaci pracovali na projektu, který generuje 

zisk. 

Nerealizace parkovacího domu v I. etapě stavby – v případě, že by se obě etapy stavěly 

najednou bylo by při některých činnostech možné ušetřit jak čas, tak finanční prostředky. Také 

by mohl nastat stav, že se druhá etapa výstavby, tedy parkovací dům, na několik let odloží. 
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Bude na posledním místě za vydělávajícími projekty – jelikož bude mít administrativní 

budova přínos spíše kvalitativní než kvantitativní, je možné, že se bude v některých méně 

důležitých záležitostech posunovat na druhé místo za projekty, které společnosti přináší zisk. 

Nutnost koordinace při plánování se souběhem celého areálu společnosti BERGER 

BOHEMIA, a.s. – jelikož výstavba nové administrativní budovy probíhá přímo v areálu 

společnosti, je nutné plánovat různé jednání s předstihem. Například se nedaleko zařízení 

staveniště nachází čerpací stanice, ke které je nutné umožnit neomezený přístup. Také se po 

areálu pohybují další zaměstnanci, kteří nesmějí být ohroženi atd. 

 

PŘÍLEŽITOSTI: 

Outsourcing podnikových procesů – příležitostí projektu je také outsourcing některých 

činností při výstavbě. A to z důvodu, že ne všechny činnosti v rámci výstavby jsou zaměstnanci 

společnosti schopni vykonat sami, případně lépe než specializované firmy.  

Možnost přilákání nových zaměstnanců – do budoucna bude jistě společnost vnímána lépe 

v nových prostorách, a to jak potencionálními zaměstnanci, subdodavateli a v neposlední řadě 

investory. 

Lepší klima pro pracovníky a s tím související lepší pracovní výkonnost – jelikož jsou 

současné prostory kanceláří složeny s kontejnerových buněk, nejsou dostatečně izolovány. To 

znamená, že v zimních i letních měsících je uvnitř prostor podobné klima jako venku. V nové 

administrativní budově bude součástí technického zabezpečení budovy například klimatizace, 

vnější stínící žaluzie a pro vnitřní podlahovou krytinu bude použit koberec. S tím jistě souvisí 

i spokojenost zaměstnanců, což se může projevit na jejich výkonnosti. 

Získání zkušeností s výstavbou vlastní budovy, kdy je společnost nejen generálním 

dodatelem, ale zároveň investorem stavby. 

HROZBY: 

Rozhodnutí o pozastavení projektu – k pozastavení projektu by mohlo dojít z různých 

technologických či finančních hledisek. 

Zjištění jiných geologických podmínek, než je očekáváno – je velmi pravděpodobné, že tato 

situace nastane. Jaké jsou v místě stavby geologické podmínky lze zjišťovat pomocí sond  

a průzkumných vrtů, například může být zjištěno, že jsou v místě výstavby agresivní podzemní 

vody apod. 
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3. Plány projektu 
V nadcházejících kapitolách budou podrobněji charakterizovány plány projektu, přesněji tedy 

logický rámec projektu a harmonogram. Registr rizik řešen v samostatné kapitole týkající  

se rizik.  

Důsledkem jakéhokoliv procesu by mělo být určení základních oblastí odpovědnosti, stanovení 

technického rozsahu, rozpočtů a termínů splnění mateřskou společností a také určení skupiny 

pro řízení rizik. Všechny skupiny či jednotlivci, kteří přebírají odpovědnost za kus projektu, by 

si měli na následující schůzce projektového týmu připravit předběžný plán, jak tuto 

odpovědnost splní. Tyto plány by ještě měly obsahovat popis úkolů a posouzení rozpočtu  

a plánů. (Meredith, 2012)  

3.1 . Logický rámec 

Logický rámec projektu, také jinak LR nebo logframe je pomůcka, která slouží při jako podpora 

při určování cílů projektu a jako podpora k jejich dosažení. Tento nástroj je součástí metodiky 

návrhu a řízení projektu, které je pojmenována jako „Logical Framework Approach (LFA)“, 

v rámci, které je kompletně řešena příprava, návrh, realizace a také vyhodnocení samotného 

projektu.   

Metoda Logical Framework Approach byla vyvinuta v roce 1970 spoluprací jistého L. R. 

Rosenbergera ze společnosti Fry Consultants a USAID, což znamená United States Agency for 

International Development. Po úspěšném otestování byla metoda rozšířena do celé USAID.  

Tato metodika se osvědčila a velice rychle rozšířila i mezi ostatní organizace, kterým tento 

přístup zajišťuje efektivní přípravu při realizování projektů. V krátké době bylo zajištěno 

rozšíření používání metody LFA do více než 35 zemí po celém světě. 

Je nutné ale dělat rozdíl mezi metodikou LFA jako takovou a mezi samotným logickým 

rámcem. Logický rámec je dokument, který je možné využít i sám o sobě. 

Aby bylo možné se v metodice návrhu projektu orientovat, přišli autoři logického rámce se 

základní manažerskou stupnicí zodpovědnosti za výsledky ve třech stupních: 

 Vstupy jsou činnosti, které jsou během projektu realizovány a zdroje, které jsou během 

projektu spotřebovávány. 

 Výstupy jsou produkty. Mohou to být například věci nebo služby, které je manažer 

projektu zavázán vykonat nebo dodat vlastníkovi projektu. Tyto výstupy jsou brány jako 
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požadované výsledky činnosti projektového týmu. Pokud projektový tým selže 

v dosažení požadovaného výsledku, je nutné vysvětlit proč, jelikož je za to odpovědný. 

 Cíl je ten důvod, kvůli kterému produkujeme výstupy. Cílem můžeme také nazvat 

definovaný stav, kterého chceme dosáhnout na konci projektu. Za koordinaci 

projektového týmu k dosažení naplánovaného cíle projektu nese zodpovědnost 

jmenovaný projektový manažer. 

Každý projekt je většinou realizován v určitém kontextu či souvislosti, nikoliv osamoceně.  

Je tedy nutné, sledovat rozměr širšího, zpravidla strategického záměru. Rozhodnutí o tom, jaké 

bychom výsledek zařadili kategorie, závisí zcela na úhlu pohledu, tedy každý manažer rozhodne 

jinak. Odlišný postoj bude mít také projektový manažer od manažera programu, nebo liniový 

manažer. (Doležal, 2012) 

V logickém rámci jsou stručně uvedené informace o projektu, jako je: 

 Název projektu 

 Typ projektu 

 Poskytovatel – investor, uživatel, kontaktní osoby 

 Řešitel, kontaktní osoba 

 Celkové náklady a doba trvání projektu (Skalický, 2010) 

Logický rámec projektu výstavby nové administrativní budovy společnosti BERGER 

BOHEMIA, a.s. můžeme vidět na obrázku číslo 6.  

Předpokladem k možnému ohrožení zahájení stavby by mohlo být rozhodnutí o nerealizaci 

výstavby administrativní budovy. Tento scénář je ovšem nepravděpodobný, vzhledem k tomu, 

že společnost výstavbu nové budovy již dvakrát odložila a v současné době jsou již zahájeny 

přípravné práce pro samotnou realizaci.  

Aktivity projektu jsou rozčleněny do několika fází, a všechny by měly být v časovém horizontu 

dvou let. Podrobné rozčlenění jednotlivých fází je uvedeno v tabulce. 

Objektivně ověřitelným ukazatelem úspěchu je výstavba a úspěšná kolaudace budovy.  

Celkové výdaje, harmonogram, soupis prací a rizika jsou patrné z logického rámce projektu 

uvedeného níže. 

Obrázek 5 Logický rámec projektu 
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Obrázek 6 Logický rámec projektu 

   Logika intervence Objektivně ověřitelné 
ukazatele úspěchu 

Zdroje a prostředky pro ověření  Předpoklady / Rizika 

Účel/záměr 
projektu 

Přesun stávajících zaměstnanců 
do nových prostor administrativní 
budovy.  

Výstavba a kolaudace budovy. Závěrečná zpráva   

Cíl projektu Výstavba a zprovoznění 
administrativní budovy 
společnosti BERGER 
BOHEMIA, a.s.  

Přesun stálých zaměstnanců do 
nové administrativní budovy. 

Závěrečné zprávy, Dokumentace skutečného 
provedení stavby, Geodetické zaměření, 
Stavební deníky 

Zpoždění výstavby administrativní budovy, 
selhání stěhovací společnosti, Zjištění problému 
při stěhování 

Dílčí výstupy 
projektu 

(postupné 
cíle) 

1. Přípravné práce  
2. Příprava území a zemní práce  
3. Hrubá stavba 
4. Zasíťování 
5. Dokončovací práce 
6. Sadové úpravy 
7. Kolaudace  
8. Stěhování personálu do nové 
budovy 
  

Zkolaudovaná budova, pracující 
přestěhovaní zaměstnanci. 

Územní souhlas, stavební povolení, Projektová 
dokumentace provádění stavby, Realizační 
dokumentace stavby, Dokumentace skutečného 
provedení stavby, Geodetické zaměření stavby, 
kolaudační protokol 

Nezískání stavebního povolení, Problémy 
s projektovou dokumentací, Problémy během 
výstavby, Nezkolaudování budovy, Selhání 
subdodavatele 

Aktivity v 
projektu  
(klíčové 
činnosti) 

1.1. Zpracování projektové 
dokumentace,  
1.2. Vyřízení stavebního 
povolení,  
2.1. Demolice stávajících 
kontejnerů v místě stavby, 
2.2. Úprava terénu pro základy 
budovy 
3.1. Svislé a vodorovné 
konstrukce,  
3.2. Zděné konstrukce,  
3.4. Hrubé rozvody ZTI a elektro,  
3.5. Montáž oken,  
3.6. Vnitřní omítky,  
3.7. Hrubé podlahy,  

1. 6 měsíců 
2. 6 měsíců 
3. 9 měsíců 
4. 3 měsíce 
5. 2 měsíce 
6. 1 měsíc 
7. 2 týdny 
8. 1 týden 

 
Celkem 2 roky (některé činnosti 
probíhají současně) 

  

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 
naplánovány na 134 154 476,- Kč.  
 
Projekt bude financován pouze z vlastních 
zdrojů společnosti BERGER BOHEMIA, a.s. 
bez zapojení jiných investorů či úvěrů od 
bankovních institucí. 

1. Nevyhovující projektová 
dokumentace 

2. Archeologický nález, jiné geologické 
poměry, než byli očekávány 

3. Klimatické podmínky 
4. Problémy s připojením 
5. Selhání podzhotovitele 
6. Problémy při místním šetření, zjištění 

závad 
7. Nepřestěhování se včas, ohrožení 

chodu společnosti 
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Zdroj: vlastní zpracování, 2019

3.8. Sádrokartonové konstrukce,  
3.9. Střecha,  
3.10. Fasáda,  
3.11. Malby,  
3.12. Obklady a dlažby,  
3.13. Výtahy 
4.1.Přípojka plynu,  
4.2.Přípojka vody,  
4.3.Připojení dešťové a splaškové 
kanalizace 
5.1.Vytápění,  
5.2.Chlazení,  
5.3.Zdravotechnika,  
5.4.Vzduchotechnika,  
5.5.Měření regulace,  
5.6.Elektroinstalace,  
5.7.Komunikace a zpevněné 
plochy 
6.1.Terénní úpravy,  
6.2.Výsadba zeleně 
7.1.Oznámení na stavebním 
úřadě, 7.2.Kontrola ze stavebního 
úřadu, 7.3.Kolaudace 
8.1.Přestěhování nábytku,  
8.2.Připojení na instalace     

  Rozhodnutí o nerealizaci stavby administrativní 
budovy 
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3.2 . Work Breakdown Structure 

Struktura projektu je důležitý předpoklad pro zahájení plánování všech tří parametrů projektu, 

tedy času, výsledků a nákladů. Běžným přístupem ke strukturalizaci projektu je hierarchický 

rozpad cíle projektu na individuální dodávané výsledky, a poté za sebou na jednotlivé produkty 

a poloprodukty až do úrovně samostatných časových balíků, které musí být v průběhu realizace 

projektu splněny. Tento rozklad se nazývá hierarchická struktura rozdělení prací (Work 

Breakdown Structure – WBS). Slovem work je zde označován výsledek (produkt) nebo 

dodávka, která je výsledkem činnosti, nikoli úsilí samotné. WBS tedy vymezuje, co má být 

vytvořeno, ale nekoná se o vymezení procesu nebo rozvrhu definujícího jak a kdy budou 

jednotlivé výstupy realizovány. (Doležal a kol., 2012) 

WBS je využívána jako vstup pro tvorbu rozpočtu a plánu projektu. Tímto smyslem je WBS 

pro jejich vytvoření stejně důležitá, jako základová deska pro stavbu domu. Jestliže jsou slabé 

základy, stavba nebude nikdy stabilní. (Norman, 2010) 

Výstavba administrativní budovy společnosti BERGER BOHEMIA, a.s. je rozdělena do 

několika etap, v první fázi je nutné nechat u projekční kanceláře zpracovat projektovou 

dokumentaci, na které společnost s projekční kanceláří spolupracuje, z důvodu nalezení 

nejrychlejšího, nejjednoduššího a tím i nejekonomičtějšího řešení stavby. Případné nedostatky 

projektové dokumentace jsou tedy řešeny v průběhu jejího zpracovávání. Dalším krokem 

výstavby je zahájení prací, které bychom mohli rozdělit do tří menších etap.  

Kdy v první fázi zahájení prací na staveništi je nutné připravit staveniště na výstavbu, k získání 

potřebných prostor pro výstavbu bylo je vykácet několik stromů, které je povoleno kácet pouze 

v období vegetačního klidu. Tedy již několik měsíců před samotným zahájením stavby. Dále je 

nutné vyklidit, vystěhovat a demontovat stávající kontejnerové prostory kanceláří. 

Samotná realizace výstavby administrativní budovy je rozdělena do dvou částí, a to na hrubé 

stavební práce a technické zabezpečení stavby, tj. práce vnitřní.  
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Do činností hrubé stavby bychom mohli zahrnout: 

 Zemní práce 

 Svislé a vodorovné konstrukce 

 Zděné konstrukce 

 Hrubé rozvody  

 Hrubé podlahy 

 Střecha 

 Montáž oken 

 Vnější omítky 

Mezi práce na vnitřních prostorech je možné zařadit: 

 Vnitřní omítky 

 Sádrokartonové konstrukce 

 Malby 

 Výtahy 

 Obklady a dlažby 

 Podlahy 

 Elektroinstalace 

 Kompletace 

 Úklid stavby 

Další etapou je samotná kolaudace stavby. A poté následuje poslední etapa a tou je přestěhování 

nábytku a zaměstnanců do nové administrativní budovy. 

WBS výstavby nové administrativní budovy společnosti BERGER BOHEMIA, a.s. je graficky 

znázorněna na následující straně tohoto dokumentu.
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Zdroj: vlastní zpracování, 2019

Obrázek 6 WBS projektu výstavby administrativní budovy společnosti BERGER BOHEMIA, a.s. 
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3.3 . Harmonogram 

V praxi jsou harmonogramy většinou formulovány pomocí Ganttova diagramu a současné době 

jsou projektovými manažery velmi často využívány. Důvodem častého užití Ganttova diagramu 

je především jeho přehlednost, názornost a schopnost aplikace v kontrolní fázi projektového 

řízení. Pomocí harmonogramu je také možné průběžně sledovat, jak probíhá realizace projektu, 

jelikož názorně ukazuje pořadí jednotlivých činností projektu (kritických i nekritických)  

a umožňuje manažerovi projektu vizuálně kontrolovat průběh projektových prací  

a zhodnocovat odchýlení s ohledem na plán.  

Základním přínosem harmonogramu je možnost znázornění průběhu jednotlivých činností do 

reálné časové osy. Tuto vlastnost postrádají síťové grafy, nicméně poskytují mnoho jiných 

důležitých informací. Proto jsou v praxi využívány oba dva tyto nástroje. (Doskočil, 2013) 

Při většině takovýchto staveb je prvním je jedním z prvních kroků výběr zhotovitele stavby, ale 

vzhledem k tomu, že je společnost BERGER BOHEMIA, a.s. stavební firma, tento krok 

odpadá. Mezi první kroky bychom tedy zařadili přípravné práce, které probíhaly již koncem 

roku 2018. Jednalo se zejména o kácení stromů a náletových dřevin, vyklízení a odstranění 

stávajících mobilních kanceláří a podobně. 

Začátek stavebních prací byl naplánován na 25. 2. 2019 a tento termín byl také dodržen. 

V současné době probíhá hloubení výkopů pro položení budoucích vodorovných a svislých 

konstrukcí, následně budou prováděny zděné konstrukce a poté hrubé rozvody ZTI a elektro.  

Přibližně v polovině září roku 2019 bude zahájena montáž oken, následně vnitřní omítky  

a hrubé podlahy. Než budou, ale všechny tyto úkony dokončeny, bude budova začátkem měsíce 

listopadu roku 2019 zastřešena. Následně budou moci pracovníci stavby začít pracovat na 

vnitřních prostorách. Postupně zde budou provedeny elektroinstalace, voda, topení, odpady  

a podobně.  

Na budově se ovšem nebude pracovat pouze uvnitř. Také zvenku bude nutné udělat fasádu, 

která by měla být hotova přibližně v období od prosince roku 2019 do dubna 2020. Uvnitř 

budovy je také nezbytné vybudovat výtahy, vymalovat, udělat obklady a dlažby a tak podobně. 

Závěrečná kompletace a úklid stavby by dle harmonogramu měla trvat bezmála dva měsíce,  

a mělo by to být přibližně v období mezi březnem a květnem 2020. Samotná kolaudace stavby 

je očekávána přibližně v květnu roku 2020. Budova by měla být připravena zaměstnancům 

k nastěhování v červenci roku 2020, což je také jeden z posledních úkonů na této stavbě.  
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Obrázek 7 Harmonogram projektu 

ID Název úkolu Doba  Zahájení Dokončení 

1 Přípravné práce 30 dní 10/2018 04/2019 

10 Zemní práce 117 dní 02/2019 07/2019 

17 Svislé a vodorovné konstrukce 149 dní 04/2019 11/2019 

33 Zděné konstrukce 91 dní 08/2019 12/2019 

40 Hrubé rozvody ZTI, ÚT, Elektro 132 dní 09/2019 03/2020 

59 Montáž oken 82 dní 09/2019 01/2020 

66 Omítky vnitřní 91 dní 09/2019 02/2020 

73 Hrubé podlahy 81 dní 10/2019 02/2020 

80 Sádrokartonové konstrukce 62 dní 01/2020 03/2020 

99 Střecha 26 dní 11/2019 12/2019 

102 Fasáda 73 dní 12/2019 04/2020 

111 Malby 49 dní 02/2020 04/2020 

124 Obklady a dlažby 57 dní 02/2020 04/2020 

133 Výtahy 75 dní 11/2019 03/2020 

137 Kompletace 30 dní 03/2020 05/2020 

139 Úklid stavby 14 dní 05/2020 05/2020 

141 Kolaudace 5 dní 05/2020 05/2020 

143 Stěhování personálu 3 dny 07/2020 07/2020 

145 Přípojka VN a trafostanice + Přípojka VN nadzemní a podzemní 60 dní 03/2020 05/2020 

147 Komunikace a zpevněné plochy  156 dní 09/2019 04/2020 

149 Oplocení 10 dní 04/2020 05/2020 

151 Přípojka vody a plynu 14 dní 07/2019 08/2019 

155 Kanalizace 16 dní 08/2019 09/2019 

159 Venkovní osvětlení 14 dní 04/2020 04/2020 

161 Retenční nádrž 21 dní 07/2019 08/2019 

163 Sadové úpravy 14 dní 05/2020 06/2020 

Zdroj: vlastní zpracování dle interního dokumentu podniku, 2019 
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3.4 . Rozpočet 

Rozpočet pro plánovanou administrativní budovu byl vypracován oddělením přípravy staveb 

společnosti BERGER BOHEMIA a.s. Jako zadávací podklad sloužila nejprve Dokumentace 

pro územní řízení a následně byl rozpočet aktualizován dle Dokumentace pro stavební povolení. 

Konstrukce, které firma realizuje vlastními kapacitami (kanalizace, zemní práce, zpevněné 

plochy, železobetonové konstrukce, zděné konstrukce) byly zkalkulovány na vlastní kapacity. 

Na ostatní práce (PSV, TZB, elektroinstalace) byli osloveni subdodavatelé se kterými firma 

spolupracuje na jiných projektech. Na základě obdržených nabídek došlo k jejich vyhodnocení 

a zakalkulování do celkového rozpočtu stavby. 

Firma zpracovává rozpočty v programu KROS 4 a tento program byl využit i pro rozpočet 

administrativní budovy. Program využívá databázovou soustavu ÚRS a tedy i rozpočet 

odpovídá jejímu členění. 

Rozpočet slouží jak pro určení nákladů stavby, tak i pro kontrolu toků nákladů v průběhu 

realizace. A to pro vlastní práce i pro práce řešené subdodavatelsky. 

Celkové náklady na výstavbu nové administrativní budovy společnosti BERGER BOHEMIA, 

a.s. činí 134 154 476 Kč.  

Konkrétně na administrativní budovu bude využito 62,5 %, na vnější objekty tedy připadá  

37,5 % z celkové částky. Do vnějších objektů je zahrnuto oplocení, příprava území, 

komunikace + parkoviště, kanalizace, retenční nádrž, technické zabezpečení budovy, elektro  

a připojení). 

Mezi nejvýraznější položky rozpočtu patří s 15,4 % vnější omítky, dalších 14,9 % z celkové 

částky určené na administrativní budovu bude použito na vodorovné konstrukce. 10,6 % bude 

upotřebeno na svislé konstrukce. Dále bude 6,2 % využito k zaplacení oken, 3,5 % za izolace, 

3,7 % za výtahy, 2 % za dveře a 1,4 % za střešní krytinu. Zbylé položky se pohybují v rozmezí 

od 0,2 % do 0,9 %. 

Rozpočet je interní dokument společnosti, proto jej není možné zveřejňovat.   
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4. Rizika 
V každém projektu je nutné počítat s určitými riziky. Některá rizika jsou velice snadno 

předvídatelná a je s nimi v projektu od začátku počítáno, a některá se objeví náhle a k jejich 

vyřešení je nutné rychle reagovat. 

4.1. Pojetí rizika 

Pojetí nebo také chápání rizika je bezpochyby historickým vývojem, ve kterém bylo riziko 

převážně považováno jako určité nebezpečí. Tento význam má i v dnešní době riziko 

onemocnění, havárie výrobního zařízení a další skutečnosti, takže bychom také mohli říci, že 

se zaměřujeme na negativní stránku rizika. Z této stránky je riziko chápáno jako: 

 možnost nebo pravděpodobnost vzniku ztráty, 

 možnost výskytu událostí, které mohou ohrozit či zabránit dosažení cílů jednotlivce, 

organizace nebo investičního projektu, 

 pravděpodobnost záporných odchýlení od stanovených úrovní cílů jednotlivce 

organizace nebo investičního projektu (Fotr, 2013) 

Rizika spojená s nesprávným řízením projektu se mohou vyskytovat jak u stavebních prací, tak 

u budování programových systémů, popřípadě u projektu podnikové inovace. Mezi nejčastější 

zdroje rizika patří: cíl zadavatele projektu, mylné zadání, mylné pochopení zadání realizátorem, 

nepostačující komunikace, omezené finanční zdroje, nedostatek času, neexistence metrik pro 

hodnocení jakosti plnění projektu.  

Hodnocení a řízení rizik projektu je rozděleno do čtyř fází, které musejí být prováděny 

opakovaně (u důležitých projektů by měly být prováděny nepřetržitě). Jsou to fáze: 

 rozpoznání rizika 

 vyhodnocení rizika 

 vytvoření rizikových plánů 

 sledování a řízení rizika. 

 

Rizika jsou nejlépe rozpoznány pomocí kontroly seznamu úkolů a časové plánu nebo rozhovory 

a diskusí s odborníky. 

 



36 
 

Hlavním úkolem procesu rozpoznávání rizik je vytvoření souboru rizikových faktorů, které 

mohou negativně či pozitivně ovlivňovat hospodářské nebo jiné monitorované výsledky 

organizace. Nejdříve zjistíme a poté strukturovaně zaevidujeme významná potencionální rizika 

a rozčleníme je do určitých kvalifikačních skupin. Tímto bude vytvořen tzv. katalog rizik, což 

je seznam nebo soubor identifikovaných rizik, která mohou potencionálně nastat, a která jsou 

zároveň základem pro vznik mapy rizik. Mapa rizik zohledňuje dopady a pravděpodobnosti 

naplnění jednotlivých rizik. Je to dvourozměrné grafické znázornění relativního postavení  

a významnosti rizik, respektive znázornění poloh rizik v souřadnicích „pravděpodobnost“  

a „dopad rizika“. 

Obsahem katalogu rizik nebo také základního souboru potencionálních rizik je přehled 

nejdůležitějších rizikových faktorů organizace. Snižuje nebezpečí případného opomenutí 

některých rizik. 

Prvním krokem vyhodnocení rizik je určení úrovně tolerance např. jaké náklady a zpoždění 

jsou přijatelné. Druhým krokem je přiřazení pravděpodobnosti jednotlivým rizikům, na základě 

zkušeností z přechozích projektů, dle vyhodnocení stávajícího stavu – expertním odhadem nebo 

využitím některé z metod řízení projektů (např. PERT). Dalším krokem je přiřazení nákladů – 

ztráty, jednotlivým rizikům. Respektive ušlý zisk v korunách, ve ztrátě kvality, ve ztrátě času 

atd. Posledním krokem je přiřazení rizikům priority, a to na základě úrovně tolerance, 

pravděpodobnosti, že k riziku dojde a potencionálních nákladů na riziko. Jestliže náklady na 

riziko převyšují úroveň tolerance a je hodně pravděpodobné, že k riziku dojde, přiřadíme riziku 

vysokou důležitost. Podle rozdělení priorit pak snadněji určíme, kterým rizikům je třeba se 

nejdříve věnovat. 

Vytvoření rizikových plánů je rozděleno do dvou částí. Nejdříve je nutné rozpoznat aktivační 

procedury pro jednotlivá rizika, což jsou indikátory toho, že může dojít nebo došlo k riziku. 

Nejlepší aktivační procedury tedy s předstihem upozorní na blížící se problém. Dále pro každé 

riziko vytvoříme seznam sledovaných položek, který by zahrnoval možné aktivační procedury 

a také údaje o tom, kdy pravděpodobně nastanou a kdo by měl konkrétní aktivační proceduru 

kontrolovat.  Ve druhé části je zahrnuto určení aktivních, zmírňujících nebo rezervních plánů 

pro jednotlivá rizika.  
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Rizikové plány je možno určit jedním ze tří základních způsobů: 

 zmírnění rizika před provedením akce, tak snížit pravděpodobnost ještě před tím, než 

k problému dojde 

 zmírnění rizika snížením následků až po objevení problému, tedy snížením dopadu 

rizika 

 v případě, že k problému dojde, reagovat na riziko připraveným rezervním plánem 

Sledování a řízení rizika vyjadřuje, že kontrolujeme seznam určených položek, abychom 

zjistili, že se nedostavují aktivační procedury, pokud je potřeba využijeme rezervní plány. 

Rizika znovu opakovaně vyhodnocujeme. Vždy, když se reálný průběh projektu významně 

odchýlí od plánu, přezkoumáme plán na řízení rizik a znovu stanovíme rizika. (Smejkal, 2013) 

4.2. Analýza rizik 

 V této podkapitole nalezneme seznam nebo také katalog rizik, která se mohou objevit při 

výstavbě administrativní budovy a jejich popis. Závažnost jednotlivých rizik je možno vidět 

v mapě rizik na obrázku č. 8 Mapa rizik viz níže. Rizika jsou rozdělena do tří kategorií, zelenou 

barvou jsou zvýrazněna málo významná rizika, žlutě jsou vybarvena středně závažná rizika  

a červenou barvou je znázorněna kritická oblast rizik. 

R1 Nezískání stavebního povolení 

Toto riziko by mohlo nastat v případě, že majitelé sousedních pozemků, popřípadě dotčené 

orgány, nebudou souhlasit s výstavbou budovy. Pravděpodobnější než nezískání stavebního 

povolení, by byl ovšem případný odklad vydání stavebního povolení a tím i samotná realizace 

celé stavby. 

R2 Nevyhovující projektová dokumentace 

V případě nevyhovující projektové dokumentace, by musel vedoucí projektu zažádat  

o přepracování projektové dokumentace, což by způsobilo zdržení stavebních prací, jelikož by 

se muselo vyčkat na novou dokumentaci. Zároveň je zde riziko nevhodného naplánování stavby  

a technologií s ní souvisejících, což by mohlo znamenat buďto navýšení ceny, nebo například 

zpoždění realizace z důvodu atypických produktů a s tím souvisejících dodacích lhůt. 
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R3 Archeologický nález 

Archeologický nález na pozemku při výstavbě není v lokalitě plánované stavby příliš 

pravděpodobný, nastat ovšem může. A v takovém případě je nutné dodržet postup, který  

je definovaný v paragrafu 23 v Zákoně o státní památkové péči. Dle tohoto zákona je 

archeologickým nálezem věc nebo soubor věcí, které jsou dokladem nebo pozůstatkem života 

člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku, a zachovaly se zpravidla pod 

zemí. Pokud nedošlo k takovému nálezu při archeologickém výzkumu, který je podle zákona 

oprávněn provádět pouze Archeologický ústav Akademie věd České republiky, je nutné tento 

nález oznámit, a to Archeologickému ústavu či nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo 

prostřednictvím obce, na jejímž území k takovému nálezu došlo. Oznámení učiní nálezce nebo 

osoba odpovědná za provádění prací, při nichž k archeologickému nálezu došlo, a to nejpozději 

do druhého dne nebo vzápětí poté, kdy se o archeologickém nálezu dověděl. S tímto rizikem 

by se stavba prodloužila i o několik měsíců. 

R4 Zjištěny jiné geologické podmínky, než byli očekávány 

Ačkoliv byl před zahájením stavby proveden inženýrsko-geologický průzkum, je zde riziko, že 

při provádění zemních prací dojde ke zjištění, že jsou v části pozemku jiné podmínky, než bylo 

uvažováno. Může se jednat například o tvrdší horninu, prameny spodní vody apod. Tímto by 

došlo ke zvýšením nákladů na provádění prací a zároveň ke zdržení harmonogramu výstavby. 

R5 Klimatické podmínky 

Realizace stavby je naplánována tak, aby ji co nejméně ovlivnily klimatické podmínky. To 

znamená, že zahájení stavby a provádění hrubé stavby je naplánováno mimo zimní měsíce.  

I přesto ovšem může dojít k posunu realizace stavby z důvodu nepřízně klimatu, a to například 

související s obdobím dešťů, vysokým větrem apod. Ačkoliv se u těchto klimatických 

podmínek neočekává, že by nastaly dlouhodobě, v případě jejich častého výskytu může dojít 

k posunu výstavby. Pakliže by nedošlo k uzavření objektu, tzn. Dokončení hrubé stavby a 

osazení fasádních výplní otvorů ještě před nástupem zimních měsíců, mělo by to za následek 

vícenáklady související s provizorním uzavřením objektu a vytápěním, zároveň i znemožnění 

provádění některých prací. 
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R6 Problémy s připojením 

Tyto problémy by měly být řešeny v rámci vypracování projektové dokumentace a zároveň 

v žádosti o stavební povolení, tudíž se neočekávají, jelikož před zahájením stavby je zapotřebí 

mít souhlasná stanoviska správců sítí o možnosti připojení. 

R7 Selhání podzhotovitele 

Selháním podzhotovitele může být myšleno buď jeho zkrachování nebo odstoupení od 

Smlouvy o Dílo. Aby se této situaci předešlo, provádí společnost prověření finanční situace 

druhé společnosti, zajímá se o jeho reference apod. před uzavření jakéhokoliv smluvního 

závazku. Před uzavřením smlouvy se ovšem vybírá z několika subdodavatelů na základě ceny 

a kvality. Pokud by vybraná společnost od smlouvy odstoupila byla by kontaktována 

společnost, která se ve výběru umístila další v pořadí. 

R8 Zjištění závad při místním šetření 

Toto riziko může nastat během místního šetření a funkčních zkoušek při žádosti o kolaudaci. 

Nastane pokud při závěrečném místním šetření budou nalezeny nedostatky, kvůli kterým 

nebude možné administrativní budovu zkolaudovat. Jestliže ale pracovníci budou postupovat 

dle projektové dokumentace a dle platných norem není velká pravděpodobnost, že by budova 

nebyla zkolaudována. Pokud by ale k tomuto riziku došlo, a příslušný stavební úřad by stavbu 

neschválil, mělo by to za následek nejen vícepráce k odstranění nedostatků, ale také posunutí 

termínu dokončení stavby a plánovaného stěhování zaměstnanců do nového objektu. 

R9 Nepřestěhování se do administrativní budovy včas 

Stěhování zaměstnanců do nové administrativní budovy je až tou poslední fází tohoto projektu. 

Mohou však nastat komplikace při stěhování či výrobě nábytku a dojde tím k prodloužení, které 

by sice neohrozilo chod společnosti, ale zpomalilo by určité činnosti. 

R10 Zaměstnanci se nebudou chtít stěhovat do nové administrativní budovy 

Toto riziko není pravděpodobné, jelikož stěhováním do nové budovy se zvýší komfort 

pracovního prostředí pro zaměstnance. 

R11 Konfrontace stavby se stávajícím areálem společnosti BERGER BOHEMIA, a.s. 

Jelikož se stavba nové administrativní budovy nachází v areálu společnosti je nutné, aby bylo 

staveniště oploceno, kvůli zajištění bezpečnosti. Pokud se ale budou chtít subdodavatelé dostat 

na zařízení staveniště budou muset do areálu vjíždět staveništním vjezdem, který není hlídaný 
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a tím pádem se budou moci volně pohybovat po areálu celé společnosti. S tím je spojeno riziko 

možných krádeží či poškození atd. 

 

4.3. Mapa rizik  

V mapě rizik je zohledněn dopad a pravděpodobnost naplnění jednotlivých rizik. Je to 

dvourozměrné grafické vyjádření relativního postavení a významnosti rizik. Přínosem tohoto 

nástroje je především to, že od sebe graficky oddělí rizika, která mají stejnou hodnotu, ale 

odlišné hodnoty pravděpodobnosti a dopadu. (Smejkal, 2013) 

V následující tabulce jsou graficky znázorněna možná rizika projektu. Jednotlivá rizika budou 

podrobněji popsána v další kapitole. 

 Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

 

Z mapy rizik lze vypozorovat, že většina rizik projektu výstavby administrativní budovy 

společnosti BERGER BOHEMIA, a. s. se řadí do skupiny málo významných rizik. V oblasti 

vybarvené červenou barvou, tedy kritické oblasti, se žádná rizika nevyskytují. Tedy není projekt 

závažně ohrožen. Všechna ostražitost by tedy měla být zaměřena na snížení středně závažných 

rizik projektu, tedy rizik znázorněných v oblasti vybarvené žlutě. 

 

 

Obrázek 8 Mapa rizik 
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4.4.  Registr rizik 

Výsledky jednotlivých činů managementu rizika investičních projektů je potřebné soustředit do 

náležité informační základny v podobě určité databáze (registru) rizik, který obsahuje soupis 

všech rizik, spolu s dalšími informacemi, které jsou potřebné pro řízení rizik projektů. Součástí 

tohoto registru by mělo být především: 

 popis každého rizika (faktorů rizika) současně s objasněním možností jejich výskytu 

 začlenění jednotlivých rizikových faktorů do určité kategorie faktorů 

 odhady potencionálních dopadů výskytu rizik a jejich pravděpodobnosti rizik 

 uvedení vlastníků rizik odpovědných za kontrolu jednotlivých faktorů rizik 

 popis přijatých opatření na snížení rizik projektu 

 hodnoty signálních bodů nebo také varovných signálů výskytu rizik (Fotr, 2011) 

 

Registr rizik projektu výstavby administrativní budovy společnosti BERGER BOHEMIA, a. s. 

je uveden na obrázku č. 9. 
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Obrázek 9 Registr rizik 

Projekt: Administrativní budova BERGER 
BOHEMIA, a.s. 

Zpracoval: Kubíčková Datum: 9.3.2019 

Identifikace rizik projektu 
Jak se budeme chovat ve vztahu 

k riziku 
Jak se budeme chovat, pokud se 

riziko změní v realitu Zodpovědnost 

ID Popis rizika 
Pravděpod

obnost 
Dopad Skóre 

Strategie proti 
riziku 

Plán protiopatření Spouštěč 
Plán 

nápravných akcí 
Zodpovídá 

 O co jde? Jaká je p-st 
daného 
scénáře? 

Jaký je 
dopad 
daného 
scénáře? 

Součin 
předchozích 
dvou čísel. 

Jaká bude 
strategie vůči 
riziku (obecně)? 

Jaká konkrétní 
opatření budou 
použita? 

Jak poznáme, že se 
riziko změnilo 
v realitu? 

Co konkrétně 
uděláme, pokud 
zjistíme, že riziko 
nastalo? 

Kdo je zodpovědný 
za řízení tohoto 
rizika? 

R1 

Nezískání 
stavebního 
povolení 

2 4 8 Redukce 
Vhodně zpracovaná 
dokumentace 

Dojde k zamítnutí 
stavby 

Přepracování 
dokumentace 

Generální 
projektant 

R2 
Nevyhovující 
projektová 
dokumentace 

2 4 8 Přenos 
Detailní kontrola při 
vypracovávání PD 

Problémy při 
výstavbě 

Přepracování 
dokumentace 

Generální 
projektant 

R3 
Archeologický 
nález 

1 3 3 Přijetí 
Předčasná kontrola 
v místě výstavby 

Nalezení např. 
kostí či mincí 
v místě výstavby 

Nahlášení 
způsobilým 
orgánům k 
jednání 

- 

R4 

Zjištěny jiné 
geologické 
podmínky, než 
byli očekávány 

2 3 6 Přijetí 
Provedení zkoušek 
před započetím 
stavby 

Nevyhovující 
zkoušky zeminy 

Výměna zeminy  Vedoucí projektu 

R5 
Klimatické 
podmínky 

3 4 12 Přijetí Plán dle minulých let Nevhodné počasí 
Posunutí prací v 
harmonogramu 

Vedoucí projektu 

R6 
Problémy 
s připojením 

1 4 4 Redukce Pečlivá příprava prací 
Nemožnost 
připojení se na 
stávající síť 

Zajištění 
připojení jiným 
způsobem 

Generální 
projektant 

R7 
Selhání 
podzhotovitele 

1 4 4 Přijetí 
Dostatečná prověrka 
situace 
podzhotovitele 

Podzhotovitel 
nesplní požadavky 
stanovené 
smlouvou o dílo 

Výběr nového 
podzhotovitele 

Vedoucí projektu, 
nákupní oddělení 
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R8 
Zjištění závad při 
místním šetření 

1 4 4 Redukce 
Dostatečná kontrola 
prací 

Nezkolaudování 
budovy 

Oprava závad Vedoucí projektu 

R9 

Nepřestěhování 
se do 
administrativní 
budovy včas 

1 3 3 Vyhnutí se 
Detailní plán pro 
stěhování 
zaměstnanců 

Nepřestěhování 
zaměstnanců do 
nové 
administrativní 
budovy včas 

Upozornění 
zaměstnanců 

Vedoucí projektu 

R10 

Zaměstnanci se 
nebudou ctít 
stěhovat do nové 
administrativní 
budovy 

1 1 1 Přijetí 
Zdůraznění pozitiv 
stěhování do nové 
budovy 

Ohlasy 
zaměstnanců 

Zdůraznění 
pozitiv stěhování 
do nové budovy 

Vedoucí pracovník 

R11 

Konfrontace 
stavby se 
stávajícím 
areálem 
společnosti 

4 4 16 Redukce Dostatečná kontrola 
Volně pohybující 
se cizí osoby po 
areálu 

Častější kontrola 
areálu 

Vedoucí projektu 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019
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4.5. Návrhy a opatření pro jednotlivá rizika 

R1 Nezískání stavebního povolení 

V případě, že nebude získáno stavební povolení, má společnost tu výhodu, že může ponechat 

zaměstnance v dosavadních prostorách a nemusí shánět např. provizorní nájemní kanceláře. 

Kdyby tento problém nastal, je zapotřebí zjistit příčinu, což oznámí stavební úřad, popřípadě 

příslušný orgán (hygiena, NIPI, hasiči, apod.). Poté musí vykonat okamžitou nápravu a vyvolat 

další místní šetření a kolaudační pochůzku, aby bylo potvrzení vydáno. 

R2 Nevyhovující projektová dokumentace 

V případě, že chybu v projektové dokumentací zjistí společnost BERGER BOHEMIA, a.s.,  

je třeba upozornit projektanta, s kterým je uzavřena smlouva o dodávce projektu a požadovat 

nápravu. Takováto skutečnost by ovšem neměla mít vliv na termíny předávání projektu 

a realizaci. 

Pokud bude tato skutečnost zjištěna až po zřízení konstrukce, je zapotřebí vyzvat zhotovitele 

projektu k nalezení řešení, které ovšem bude mít časové i finanční náklady. Po nalezení 

nejméně špatného řešení dojde ke stavebním úpravám tak, aby výstavba budovy mohla dále 

pokračovat. 

R2 Archeologický nález 

Archeologickému nálezu nelze předejít. Pouze lze stanovit místo výstavby tak, aby jeho 

pravděpodobnost byla co nejnižší. Pokud by v místě stavby byl nějaký archeologický nález 

objeven je nutné zavolat jisté orgány a vyčkat až bude situace vyřešena. 

R4 Zjištěny jiné geologické podmínky, než byli očekávány 

Předejít tomuto problému lze provedením sond a průzkumných vrtů provedených při tvorbě 

projektové dokumentace. V případě, že toto bude zjištěno v průběhu stavby, lze na to 

zareagovat například záměnou technologie (jiné stroje), úpravou projektu (například jiný 

způsob založení). 
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R5 Klimatické podmínky 

Nepříznivým klimatickým podmínkám lze předejít naplánováním stavby na období, které je 

pro stavební práce nejvíce příhodné. V případě, že nastanou, lze je eliminovat v závislosti na 

problému, o který se jedná. Například silný vítr eliminovat nelze a některé práce je proto třeba 

přerušit a nelze se před ním ochránit. V případě deště lze provést dočasné uzavření otvorů, 

zakrytí konstrukcí apod. V případě mrazu závisí na druhu prací, které budou prováděny a zda 

jejich technologický postup umožňuje jejich provedení. Například při provádění prací uvnitř 

objektu lze zavřít fasádní otvory a stavbu temperovat, aby práce probíhaly dále. 

R6 Problémy s připojením 

Tomuto problému lze zamezit správnou přípravou jak projektové dokumentace, tak jednáními 

s příslušnými úřady. Pakliže by tento problém nastal, je třeba pokračovat v jednáních s úřady 

 a splnit podmínky, které požadují pro připojení do jejich sítě. 

R7 Selhání podzhotovitele 

Jestliže podzhotovitel z jakéhokoliv důvodu nebude plnit svoje povinnosti (špatná kvalita 

provádění, nenastoupí k provádění prací apod.), musí společnost oslovit další firmu 

z výběrového řízení, pokud ovšem bude mít volné kapacity. Tato skutečnost může mít za 

následek časový posun a zvýšené finanční náklady. 

R8 Zjištění závad při místním šetření 

V takovémto případě je nezbytné zjištěné vady odstranit v co nejkratším termínu, ideálně tak, 

aby dále pokračovalo kolaudační řízení a nebylo posunuto vydání kolaudačního souhlasu. 

R9 Nepřestěhování se do administrativní budovy včas 

Jestliže tato skutečnost nastane, je třeba určit z jakého důvodu a jak ho eliminovat časový 

posun. Zde záleží na konkrétním problému, kterých může být celá řada. Lze tomu předejít 

důkladnou přípravou. 

R10 Zaměstnanci se nebudou chtít stěhovat do nové administrativní budovy 

Při této skutečnosti je zapotřebí osobní rozhovor s konkrétním zaměstnancem, pokusit se mu 

vysvětlit výhody, které nová budova přinese a v ideálním případě ho přimět ke změně názoru. 
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R11 Konfrontace stavby s areálem společnosti 

Řešením tohoto rizika by byla výstavba provizorní brány či vrátnice u staveništního vjezdu do 

areálu, tím by měli zaměstnanci k tomuto určení alespoň povědomí o tom, že se v areálu nachází 

cizí osoby a měli by případně možnost monitorovat jejich pohyb po areálu společnosti. 

 

Nejvíce rizikových faktorem spojeným s výstavbou nové administrativní budovy společnosti 

BERGER BOHEMIA, a.s. je riziko, které je v seznamu rizik zapisováno na posledním místě, 

tedy konfrontace stavby s areálem společnosti. Druhým nejvíce rizikovým faktorem jsou pro 

výstavbu budovy klimatické podmínky, které ovšem nejsou ovlivnitelné. Nejméně rizikovým 

faktorem je v tomto případě riziko s pořadovým číslem 10. Toto riziko zní, že se zaměstnanci 

nebudou chtít do nové administrativní budovy přestěhovat, pokud by tento problém nastal byl 

by vyřešen s jednotlivými zaměstnanci individuálně. Druhým nejméně závažným rizikem je 

v tomto případě nepřestěhování se do nové administrativní budovy včas. 
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5. Zhodnocení projektu 
Příhodnými metodami pro hodnocení veřejných investičních projektů jsou především 

nákladově výstupové metody. Uplatnění vhodné metody je dáno hlavně strukturou 

dosažitelných informací pro jejich možné použití. 

5.1. Metody hodnocení neziskových projektů  

Hlavními metodami tohoto typu jsou: 

 Cost Minimising Analyses (CMA), což v překladu znamená analýza minimalizace 

nákladů 

 Cost Effectiveness Analyses (CEA), kterou bychom mohli přeložit jako analýza 

efektivnosti nákladů 

 analýza užitečnosti nákladů, v anglickém znění Cost Utility Analyses (CUA) 

 Cost Benefit Analyses (CBA), která se do českého jazyka překládá jako analýza 

nákladů a užitků 

Metoda minimalizace nákladů (CMA) je využívána především v případech, kdy není 

realizovatelné nebo nezbytně nutné měřit výstupy projektu ve smyslu užitků (příjmů).  

A to například když jsou u jednotlivých variant projektů poměrně stejnorodé a totožné. Tato 

metoda se zabývá výlučně nákladovou stránkou projektu. V této metodě jsou náklady 

sledovány nejen v období jeho pořízení (investiční náklady), ale také v dalších fázích životního 

cyklu projektu (provozní, likvidační náklady), ve kterých budou z projektu plynout plánované 

užitky. Pro hodnocení je nejčastěji využíván ukazatel, který je nazýván Náklady životního cyklu 

(Life Cycle Cost, LCC). Všeobecně je možno ukazatel zapsat takto: 

 

 ��� =  ∑
��

(	
�)�


� ��  

 

kde LCC znamená náklady životního cyklu projektu v Kč, 

C…..jsou roční náklady v individuálních let ve fázích životního cyklu projektu v Kč, 

r…..je diskontní sazba %/100, 

n…..je délka hodnoceného období v letech, 

i…..je rok hodnocení nabývajících hodnot 0 až n.  
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Metoda efektivnosti nákladů (CEA) se využívá v případech, kdy je finanční ocenění užitků 

(tj. výstupů) projektu obtížné. Metodou CEA bychom si mohli odpovědět na otázku, jak 

nejlevněji je možné dosáhnout stanoveného cíle, při udržení požadovaných kvalitativních 

parametrů nebo jak dosáhnout maximalizace výstupu, který je možno získat pouze za určité 

předem dané náklady.  Rozhodovacím nástrojem metody CEA jsou jednotkové náklady 

projektu, které se dále porovnávají s odlišnými projekty, které generují stejné výstupy nebo 

existujícími ekonomicko-technickými ukazateli v daném oboru. 

 

Metoda užitečnosti nákladů (CUA) je vícekriteriální analýza, pomocí které je možné 

matematickými postupy vyhodnotit užitečnost projektu na základě jeho výstupů. Užitečnost 

projektu se vyjadřuje hladinou uspokojení potřeb uživatele projektu.  Tato metoda je 

vztahována k souboru všech výstupů projektu. Výstupy z této analýzy mohou být vyjádřeny 

technickými i peněžními jednotkami. Efektivnost projektu lze znázornit jako poměr užitečnosti 

projektu ku investičním nákladům: 

 

E =
�

��
 

 

kde E je efektivnost projektu, 

U….je užitečnost projektu, 

IC….jsou investiční náklady. (Dufek a kol., 2018) 
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Analýza nákladů a užitků (CBA)  

Většina projektů ve firmách je realizována za účelem dosažení zisku, projekty jsou investicí, 

která by se po skončení projektu měla alespoň navrátit. Při rozhodování, do kterého z mnoha 

možných projektových záměrů investovat, si firma nejčastěji vybírá ten, který bude generovat 

co nejvyšší zisk. Organizace v neziskovém či veřejném sektoru však projekty nerealizují pouze 

za účelem dosažení zisku.  Cost-benefit analysis (CBA) se zaměřuje na výběr jednoho 

z několika projektů, který přináší svému okolí nebo společnosti jako celku nejvyšší přínos 

v porovnání s náklady. Hlavním úkolem této analýzy, která se nazývá také analýza přínosů  

a nákladů, je schopnost pochopit a změřit přínosy jednotlivých projektů. (Doležal, 2012) 

 

CBA zkoumá efektivnost projektu v průběhu celého jeho životního cyklu (referenčního nebo 

hodnoceného období) s přihlédnutím k peněžně oceněným celospolečenským dopadům 

projektu. 

 

Základní kroky analýzy nákladů a užitků jsou: 

 Popis kontextu – představení ekonomicko-sociálního, politické a institucionálního 

prostředí, ve kterém je předpokládáno, že bude projekt realizován. 

 Definice cílů – znamená vyhodnocení potřeb a závažnosti projektu k regionální nebo 

odvětvové strategii. 

 Identifikace projektu – charakteristika projektu, nositel projektu, beneficienti 

projektu. 

 Ekologická udržitelnost a technická proveditelnost – analýza poptávky, analýza 

možností, hlediska týkající se životního prostředí, včetně změn klimatu, harmonogram 

realizace, odhad nákladů a technické řešení stavby. 

 Finanční analýza – finanční toky projektu včetně zůstatkové hodnoty, analýza 

dostupnosti a tarifů (ve významných případech), zdroje financování, udržitelnost  

a finanční ziskovost. 

 Hodnocení rizik – postoptimalizační analýza, kvantitativní a kvalitativní analýza rizik. 

(Dufek a kol., 2012) 
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Je důležité si rozřadit benefity plynoucí z investice dle následujících hledisek tak, aby bylo na 

první pohled zjevné, jaké úbytky nebo naopak přínosy souvisí u konkrétní kategorií 

beneficientů, s jakou životní fází atd. Je možné rozčlenit je: 

Podle věcné povahy, na: 

- hmotné 

- nehmotné 

- finanční 

Podle schopnosti formulace v kvantitativních jednotkách, na: 

- nekvantifikovatelné 

- kvantifikovatelné 

Podle subjektu, se kterým souvisí, na: 

- stát 

- municipality 

- obyvatelé 

- podnikatelské subjekty 

- ostatní organizace 

Podle fáze života projektu, do které časově spadají, na: 

- předinvestiční 

- investiční 

- provozní 

- poprovozní  (Doležal a kol., 2012) 

 

Pro zhodnocení projektu bude využita metoda CBA neboli analýza nákladů  

a přínosů. Důvodem využití této metody je to, že se v případě výstavby administrativní budovy 

společnosti sice jedná o investiční projekt, ale investorem je soukromá osoba, tedy to není 

veřejná investice a není možné zjistit, jaký by byl přírůstek finančních prostředků, které by 

projekt za hodnocené období přinesl. Mezi běžné metody hodnocení investic, bychom do 

kategorie statických metod mohli zařadit rentabilitu investovaného kapitálu nebo dobu úhrady. 
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Mezi dynamická kritéria pak patří NPV, vnitřní výnosové procento, index rentability  

a diskontovaná doba úhrady. 

 

5.2. Analýza nákladů a užitků (CBA) 
5.2.1. Beneficienti 

Beneficienti jsou takové subjekty, které mají z projektu přínosy nebo naopak utrpí v souvislosti 

s projektem určitou újmu. V případě výstavby administrativní budovy společnosti BERGER 

BOHEMIA, a.s. bychom mezi beneficienty mohli zařadit vlastníky společnosti, zákazníky, 

dodavatele a hlavní skupinou beneficientů v případě tohoto projektu jsou stávající zaměstnanci 

společnosti.  

Vlastníci společnosti budou mít s výstavbou nové administrativní budovy přínosy 

v komfortnějším užívání budovy. Dalším velkým přínosem bude reprezentativnější vzhled 

budovy. Přínosem by také mohla být případná variabilita na další rozvoj společnosti. 

V současné době jsou naplánované dvě etapy, a to administrativní budova a parkovací dům, 

v dalších etapách by se společnost mohla rozvíjet např. o nové divize, pro které bude místo 

stávajících kanceláří (buněk), které budou odstraněny, prostor na další objekty. Posledním 

neméně důležitým přínosem je pro společnost BEGER BOHEMIA, a.s. ten, že pro 

potencionální investory či dodavatele bude působit stabilněji. 

Přínosem pro současné i budoucí investory či dodavatele společnosti je jistě vyšší 

důvěryhodnost společnosti, jistota a komfortnější prostředí pro případná setkání. 

Jelikož jsou stávají prostory kanceláří složené z několika desítek mobilních kontejnerů, mohli 

bychom mezi hlavní přínosy pro zaměstnance zařadit převážně příjemnější prostředí nové 

budovy, lepší zázemí, větší a reprezentativnější prostory nebo celkový vzhled budovy.  

Pro lepší zřetelnost bylo provedeno srovnání denní místnosti ve stávajících prostorech a v nové 

administrativní budově. Ve stávajících prostorech má denní místnost, kde je umístěn stůl  

se 6 židlemi, dvě lednice, dvě mikrovlnné trouby, kávovar, automaty na vodu, kávu a sladkosti 

a kuchyňská linka s dřezem na nádobí a ocelkové rozloze 36 m2 (viz. obrázek č. 10).  
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Obrázek 10 Plán denní místnosti pro zaměstnance ve stávajících prostorech 

 

Zdroj: interní zdroj podniku, 2019 

V plánech nové administrativní budovy je zanesena denní místnost o rozloze 57,4 m2 

s obdobným vybavením jako ve stávajících prostorech ovšem s mnohem větším počtem míst 

k sezení. K denní místnosti je připojena ještě terasa o rozloze 114 m2, kde jsou vyobrazeny další 

možnosti k sezení a dále kuřárna o rozloze 10,8 m2 (viz obrázek č. 11). 

Obrázek 11 Plán denní místnosti pro zaměstnance v nové administrativní budově 

 

Zdroj: interní zdroj podniku, 2019 
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5.2.2. Dotazníkové šetření 

Za účelem získání potřebných informací a názorů stávajících zaměstnanců společnosti 

BERGER BOHEMIA, a.s. byla využita metoda dotazníkového šetření. Cílem této metody sběru 

dat bylo zjištění reprezentativnosti výsledků, a proto byli respondenti vybíráni náhodně 

z různých oddělení, s různou délkou pracovního poměru ve společnosti či věku. Názory 

pracovníků, které vyplývají z dotazníkového šetření slouží jako důležitý podklad pro analýzu 

nákladů a přínosů. 

Dotazník byl složen z 11 otázek zaměřených na projekt výstavby nové administrativní budovy. 

Byl sestaven jednoduše a srozumitelně, aby na otázky dokázali odpovědět všichni zaměstnanci. 

Většina otázek zařazených v dotazníku byla formou uzavřených otázek. Doplňující otevřené 

otázky sloužily ke zjištění širších informací k problému. Dotazník byl rozesílán elektronicky 

přes e-mailovou schránku.  Dotazník v plném rozsahu je přílohou A tohoto dokumentu. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 53 zaměstnanců, zatímco celkový počet 

rozeslaných dotazníků byl 70. To znamená, více než 75 % návratnost vyplněných dotazníků.  

Dotazník byl rozdělen do dvou částí. První část dotazníku obsahovala otázky ohledně projektu 

administrativní budovy. V druhé části dotazníku se objevily otázky ohledně charakteristiky 

respondentů.  

Charakteristika respondentů byla zpracována v druhé části dotazníkového šetření. Byla 

rozdělena do čtyř oblastí dle: pohlaví, věku, délky působnosti ve společnosti a oddělení v jakém 

respondenti pracují. Z celkového počtu odevzdaných dotazníků bylo vyhodnoceno, že dotazník 

vyplnilo 62,3 % mužů a 37,7 % žen. Jelikož struktura zaměstnanců podle pohlaví tomuto 

poměru mezi muži a ženami přibližně odpovídá, došlo tedy k ideálnímu poměru.  

Největší počet dotazovaných se řadí do věkové skupiny 26 až 30 let, kterou zastupuje 26,4 % 

zúčastněných respondentů. Stejný počet respondentů, tedy 24,5 %, mají skupiny s věkovým 

rozmezím 18 až 25 let a 31 až 40 let. Dále bylo zjištěno, že 15,1 % získala kategorie ve věkovém 

rozmezí od 41 až 50 let. Následuje skupina ve věkovém intervalu 51 až 60 let, jejíž procentuální 

sumarizace činí 9,4 % zaměstnanců.  

Zajímavým ukazatelem se stala oblast doby působnosti zaměstnanců ve společnosti. První 

nejpočetnější skupinou dotazovaných (41,5 %) jsou zaměstnanci, kteří ve společnosti pracují 

již více jak 9 let. Z toho je možné usoudit, že zaměstnanci jsou v této společnosti spokojeni. 

Procentuální poměr zaměstnanců, kteří jsou ve společnosti zaměstnáni 6 až 9 let je 9,4 %, což 

je nejmenší skupina mezi respondenty. Stejný počet respondentů, tedy 13,2 %, mají skupiny 
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s respondenty pracujícími ve společnosti 3 až 6 let a skupina s tzv. nejmladšími pracovníky, 

tedy s dobou působnosti ve společnosti do 1 roku. Poslední, a druhou nejpočetnější skupinou, 

jsou zaměstnanci s dobou působení ve společnosti od jednoho do tří let, a to s procentním 

poměrem 22,6 %. 

 

Obrázek 12 Graf doby působnosti ve společnosti BERGER BOHEMIA, a.s. 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

Poslední oblastí v charakteristice zaměstnanců, byl dotaz na to, v jaké oddělení společnosti 

pracují. Tato otázka byla uzavřená a bylo možné vybrat z těchto možností: Divize silničních  

a železničních staveb, Divize pozemních a mostních staveb, Ekonomické oddělení nebo vedení 

společnosti. Nejpočetnější skupinou (35,8 %), byli respondenti z ekonomického oddělení, tedy 

19 z celkového počtu 53 dotazovaných. V těsném závěsu (34 %) bylo 18 respondentů z divize 

silničních a železničních staveb (DSS). Z divize pozemních a mostních staveb se dotazníku 

zúčastnilo 14 respondentů, tedy 26,4 %. Zbylých 3,8 % dotazníků bylo vyplněno od vedení 

společnosti. 
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Obrázek 13 Graf rozdělení respondentů ve společnosti BERGER BOHEMIA, a.s. 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

Dále byl dotazník zaměřen na názor a informovanost zaměstnanců ohledně nové 

administrativní budovy. Všichni zaměstnanci, kteří se účastnili dotazníkového šetření, tedy  

53 zaměstnanců společnosti jsou seznámeni s tím, že se společnost bude stěhovat do nově 

vystavěné administrativní budovy, která vznikne nedaleko současného působiště společnosti. 

Ovšem pouze 67,9 % respondentů (36 dotazovaných zaměstnanců) bylo seznámeno s plánem 

nové administrativní budovy. A zbylých 17 respondentů (32,1 %) s plánem seznámeno nebylo. 

Více než polovině respondentů, tj. 54,7 % se návrh nové administrativní budovy líbí. Jsou  

i dotazovaní zaměstnanci, kterým se návrh nové administrativní budovy nelíbí. To této skupiny 

bychom mohli zařadit 18,9 % dotazovaných. A poslední skupinou jsou zaměstnanci, kteří 

nebyli seznámeni s plánem budovy, tedy ani neviděli návrh nové administrativní budovy. 
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Obrázek 14 Graf oblíbenosti návrhu nové administrativní budovy společnosti BERGER BOHEMIA, a.s. 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

 

Většina dotazovaných zaměstnanců, přesněji 52 z celkových 53 respondentů, vnímá stěhování 

do nové administrativní budovy pozitivně. To znamená, že pouze jeden respondent vnímá 

stěhování do nové budovy negativně, a to z důvodu, že je na současném pracovišti spokojen. 

Tím pádem ani neočekává od nové administrativní budovy žádné přínosy. Ostatní dotazovaní 

očekávají od nové administrativní budovy společnosti BERGER BOHEMIA, a.s. především 

příjemnější prostředí, v procentním součtu 86,8 %. Na druhém místě očekávají zaměstnanci 

reprezentativnější vzhled budovy (79,2 %). Dále označilo 32 respondentů, že bude v budově 

lepší zázemí, což je třetí nejčastější odpověď s 60,4 %. 5 z 53 dotazovaných respondentů si 

myslí, že budou moci v nové administrativní budově lépe komunikovat s kolegy.  

A v neposlední řadě s 32,1 % stojí odpověď, že v nové budově očekávají dotazovaní 

zaměstnanci větší prostory. 
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Obrázek 15 Graf očekávání od nové administrativní budovy společnosti BERGER BOHEMIA, a.s. 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

 

 

Poslední otázka v dotazníkovém šetření byla spíše řečnická. Tato otázka zněla, zda se bude 

zaměstnancům v nové administrativní budově lépe pracovat. Tato otázka byla uzavřená a bylo 

možné vybrat si odpověď: Ano, Ne nebo Nevím. Většina respondentů, tedy 62 % odpověděla, 

že se jim v nové administrativní budově bude lépe pracovat. A 38 % dotazovaných odpovědělo, 

že neví, zda se jim v nové budově bude lépe pracovat. Ani jeden z dotazovaných zaměstnanců 

neodpověděl, že se jim v nové budově nebude pracovat lépe než v té stávající. 
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Obrázek 16 Graf s otázkou, zda se bude zaměstnancům v nové administrativní budově lépe pracovat. 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

 

V dotazníkovém šetření bylo zjištěno, že všichni zaměstnanci, kteří vyplňovat dotazník jsou 

seznámeni s tím, že se společnost BERGER BOHEMIA, a.s. bude stěhovat nové 

administrativní budovy. Většina respondentů je spokojena s návrhem a vzhledem nové budovy. 

Zaměstnanci společnosti od nové budovy očekávají hlavně příjemnější prostředí  

a reprezentativnější vzhled společnosti. Důležité je ale také lepší zázemí, co se týče denní 

místnosti či toalet. Na spíše řečnickou otázku, zda se bude zaměstnancům v nové 

administrativní budově lépe pracovat odpovídali respondenti pouze ano nebo nevím. Žádný 

z respondentů neodpověděl, že se mu v nové budově nebude pracovat lépe než doteď, tedy 

všichni zaměstnanci v nové administrativní budově vidí přínos. 
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5.3. Posouzení finanční stability projektu 

Financování projektů investičního charakteru je založeno na využití dlouhodobých zdrojů 

financování. Je možnost využít vlastní zdroje, tj. jinak zdroje, které jsou ve vlastnictví firmy  

a jejích vlastníků, nebo cizí zdroje, což jsou např. dluhy a jiné závazky.  

Z hlediska klasického financování podniků je možné využít velké spektrum zdrojů financování, 

kdy nejrozsáhlejší možnost volby mají akciové společnosti. Z hlediska projektového 

financování je ale škála využitelných zdrojů omezená, zčásti v důsledku účelovosti využití 

těchto zdrojů (např. rezervy či rezervní fondy), zčásti dopadem jejich omezené nabídky v naší 

zemi (např. dlouhodobé zálohy od odběratelů, dlouhodobé směnky apod.). (Doležal, 2012) 

Základní druhy financování z vlastních zdrojů představuje: 

 Základní vklad při založení společnosti (základní kapitál). 

 Navýšení základního kapitálu (v případě akciových společností se jedná o emisi akcií) 

či odlišné vklady do základního kapitálu společnosti (v případě odlišných právních 

forem společností) zahrnující využití složky rizikového kapitálu tkvějící ve vkladu do 

základního kapitálu, popřípadě tzv. IPO. Termínem IPO (Initial Public Offering) 

bychom mohli nazvat primární veřejnou nabídku akcií, která je spojena se vstupem 

firmy na burzu, díky čemuž se začne obchodovat s akciemi firmy na trhu cenných 

papírů. 

 Nerozdělený zisk z minulých let a odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku, popřípadě výnosy z prodeje (likvidace) zásob a dlouhodobého majetku  

a veškeré ostatní vlastní zdroje – kapitálové fondy (kdy je podmínkou dostatek 

prostředků v hotovosti na straně aktiv společnosti). 

 Dary, účasti a subvence. 

Spojení druhů financování v podobě základního kapitálu a jeho navyšování může být 

zužitkování rizikového kapitálu, jehož charakter je obvykle dočasný, a přitom po realizaci 

projektu je poskytovatel těchto prostředků vyplacen. (Fotr, 2011) 

V případě projektu výstavby administrativní budovy společnosti BERGER BOHEMIA, a.s. 

bude projekt financován z účtu rezerv, který je zřízen k držení peněžních prostředků na rezervy, 

na opravu dlouhodobého majetku a sanace, a rekultivaci ostatních rezerv. Zákonná rezerva byla 

vytvořena za účelem oprav dlouhodobého majetku a za účelem rekultivace a sanace lomů na 
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základě zákona o rezervách. Peněžní prostředky pro tyto rezervy, ve výši 137 566 000 Kč, jsou 

drženy na k tomuto určených vázaných bankovních účtech.  

Ostatní rezervy jsou tvořeny zejména na záruční opravy a reklamace, likvidace odpadu, soudní 

spory a rezervy na rizika spojená se stavebními projekty. Stav ostatních rezerv dle výroční 

zprávy za rok 2017 k 31.12.2017 byl 619 235 000 Kč.  

Obrázek 17 Tabulka s rozdělením rezerv 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výroční zprávy, 2019 

Projekt výstavby nové administrativní budovy společnosti BERGER BOHEMIA, a.s. bude 

financován z účtu ostatní rezervy, konkrétněji z částky uložené v sekci Stavební projekty. Na 

tomto účtu bylo k 31.12.2017 dle účetní závěrky z roku 2017 uloženo 106 773 000 Kč. 

V průběhu roku 2018, byli do této sekce ukládány další finanční prostředky pro pokrytí této 

investice. Celková částka vydaná na projekt výstavby nové administrativní budovy by měla 

činit přibližně 134 155 000 Kč. Při nedostatku finančních prostředků na účtu ostatních rezerv 

v sekci stavebních projektů, bude rozdíl financován z prostředků mateřské společnosti 

BERGER Bau, která sídlí v německém Pasově. 

V tabulce níže jsou zřejmé přibližné výdaje na administrativní budovu rozdělené do 

jednotlivých měsíců, po které bude výstavba probíhat.  
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Zdroj: interní zdroj podniku, 2019 

 

Z tabulky je patrné, že v počátcích stavby nebudou v jednotlivých měsících problémy 

s financováním projektu. Od července roku 2019 se ovšem částky začnou zvyšovat a až do 

května roku 2020 by společnost měla velmi dobře hospodařit s finančními prostředky určenými 

pro výstavbu nové administrativní budovy. V případě nedostatku finančních prostředků se bude 

na financování podílet mateřská společnost, která je ale připravena hradit pouze nezbytné 

výdaje. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18Náklady na výstavbu administrativní budovy 
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5.4. Posouzení alternativní varianty projektu 

V případě, že by společnost zadala realizaci výstavby vlastní administrativní budovy jinému 

generálnímu dodavateli, ačkoliv se jedná o typ budovy, kterou pro ostatní investory též realizuje 

a má s ní zkušenosti, mohla by tato situace na trhu vyvolat otázky: Z jakého důvodu realizaci 

zadala jinému dodavateli? Nemá dostatek kvalifikace na realizaci? Věří spíše kvalitám jiného 

dodavatele než vlastním? A spoustu dalších, podobně znějících otázek.  

To by se mohlo negativně projevit například na postoji potencionálních investorů, pro které by 

firma v budoucnu chtěla realizovat stavby. Jak například vysvětlit investorovi, že je pro něj ten 

pravý dodavatel, když stavbu vlastní budovy zadala konkurenci? Tato skutečnost by působila 

jako velmi špatná reference ve vztahu k potencionálním investorům, mohla by snížit prestiž 

společnosti, a to nejen ve vztahu k investorům, ale i v povědomí mezi konkurenčními 

společnostmi.  

V průběhu výstavby často dochází ke změnám, ať už vyvolaných okolnostmi (např. jiné 

základové poměry) nebo změnou projektu (například z důvodu záměny technologie apod.). 

Pakliže si investor sám bude realizovat stavbu, je pro něj operativnější tyto změny zohledňovat 

a rozhodovat, zda budou akceptovány či nikoliv.  

V případě, že by stavba byla realizována jiným dodavatelem, je třeba mu tyto změny předložit 

v dostatečném časovém předstihu, aby se s nimi mohl seznámit, připravit cenový a časový 

dopad a předložit k odsouhlasení. Samozřejmě i při realizaci vlastními kapacitami, je třeba toto 

zohlednit, ovšem vše lze řešit v závislosti na časovém tlaku rychleji a operativněji.  

Rovněž zde odpadá riziko, že zhotovitel bude „cenově spekulovat“ při zpracování cenového 

dopadu těchto změn. Toto lze samozřejmě zkontrolovat, ovšem je zapotřebí kapacit zadavatele, 

pro zpracování kontrolního ocenění změn, včetně projednávání o možném časovém skluzu. 

Časový dopad změn je v případě realizace vlastními silami také možno lépe eliminovat. 

Zasmluvněný dodavatel má předem stanovený termínový plán, podepsanou Smlouvu o Dílo  

a každá změna může mít časový dopad. Zhotovitel dle termínů v této smlouvě může mít 

možnost předložit tento časový posun a není nucen vyjít zadavateli vstříc, například změnou 

technologie, úpravou termínového plánu apod. Toto vše lze v případě realizace vlastními 

kapacitami řešit. 
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Některé společnosti lze nominací určit jako dodavatele stavby, a to jak ucelených konstrukcí, 

tak materiálů. Ovšem každý z případných dodavatelů bude chtít, aby objem těchto nominací 

byl co nejnižší z důvodu možnosti práce s vlastními zdroji a zároveň si mohl vybrat ty, které 

jsou pro něj ekonomicky nejvýhodnější.  

Jestliže si společnost realizuje dílo sama, může si určit všechny zdroje materiálů i všechny 

subdodavatele dle vlastních kritérií. Jedná se o zohlednění vlastních zdrojů, v tomto případě 

štěrky, betony či asfalty i možnost volby subdodavatele, a to nejen na základě ekonomické 

stránky nabídky, ale i na základě kvality. To samé se týká i výběru materiálů. Ačkoliv 

v projektové dokumentaci jsou nastaveny parametry, které může splnit vícero výrobců, často 

zde dochází k přirovnání k automobilovému průmyslu, kde stejné parametry může mít např. 

Dacia, Škoda nebo Mercedes, ovšem rozdíl v ceně, kvalitě, renomé značky a dalších specifik 

je značný. 

  

Při realizaci stavby jiným dodavatelem dojde k ušetření kapacit realizačního týmu, který může 

realizovat jinou zakázku a získávat tím společnosti finance a reference. Ovšem i když bude 

stavba realizovaná cizím subjektem, je třeba mít tým lidí, který na stavbu bude dohlížet.  

A nejedná se jen o samotnou kontrolu stavby. 

Je zapotřebí nejen kontrola kvality, termínů výstavby ale i dalších skutečností. Tím zde dochází 

k nutnosti uvolnění volných kapacit na kontrolu soupisu prací, kontrolu fakturace včetně 

provedení samotné fakturace, kontrola BOZP a dalších náležitostí.  

Při porovnání mezi realizací vlastními kapacitami zde dojde k ušetření samotných dělníků 

(tesařů, zedníků apod.), k ušetření pracovníků majících na starosti výběr dílčích dodávek  

a materiálů (příprava, nákup). Přibyde ovšem potřeba kapacit na fakturaci a úkony s ní spojené. 

Samotné vedení stavby a kontrola kvality mají téměř totožné kapacitní požadavky v obou 

případech. 

Samozřejmě i v případě realizace jinou stavební společností dochází ke kontrole kvality 

provádění, dílčím přejímkám a dalším skutečnostem, ovšem při realizaci vlastními kapacitami 

lze lépe a snadněji kontrolovat každý detail, každý jednotlivý krok tak, aby dílo bylo 

realizováno v co nejvyšší kvalitě.  

To samé se týká výběru materiálu, kdy si zadavatel, který je zároveň zhotovitelem může sám 

určit kvalitu, standard a výrobce jednotlivých produktů. 
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U realizace jiným dodavatelem je výhodou, že finanční náklady bývají zpravidla známy předem 

a jsou zohledněny ve Smlouvě o Dílo. Nedojde-li ke změnám vyvolaným zadavatelem, cena 

stavby by se neměla měnit. 

Zadavatel při realizaci vlastními silami může ovšem využít vlastních zkušeností  

a know-how a v průběhu výstavby projekt optimalizovat a hledat levnější řešení. Může tak 

ušetřit nemalé množství finančních prostředků. 

Samozřejmě zde hrozí riziko, že dojde v průběhu výstavby například ke zdražení materiálů  

a finanční náklady se tedy navýší. Může ale dojít i k opačnému případu. Toto je třeba předem 

zohlednit dle zkušeností a vývoje na českém stavebním trhu. 

 

Jestliže dodavatel realizuje dílo vlastními kapacitami, zodpovídá za kvalitu jejich provedení  

a nemá na koho přenést záruku za případné vady a nedodělky. U částí realizovaných 

podzhotoviteli je samozřejmě tato garance na vybraném dodavateli jednotlivých částí  

(např. elektro, vytápění, vzduchotechnika, vnější omítky apod.). Zadavatel ovšem musí mít 

v evidenci, kdo jakou část realizoval. Často ovšem v takovémto případě dochází k dohadům, 

zda za případnou vadou nestojí jiný dodavatel. 

Pokud dílo realizuje jiný dodavatele tzv. „na klíč“, zadavatel má kompletní záruku za dílo právě 

u tohoto dodavatele. V tomto případě může být tedy realizace vlastními kapacitami nevýhodou. 

 

Shrnutí 

Realizace vlastními kapacitami má svoje výhody, které by se daly stručně shrnout tak, že má 

společnost stavbu ve svých rukou. Nevýhoda je, stručně řečeno, zodpovědnost za stavbu. 

V takovémto případě by ovšem nemělo platit pravidlo, že ‚,kovářova kobyla chodí bosa‘‘  

a firma by se tak měla postavit odpovědnosti čelem a z důvodu prestiže společnosti, stavbu 

realizovat sama. Pokud se jedná o zdravou firmu, neměla by mít obavy z kvality, a naopak by 

měla chtít při realizaci využít zkušeností a vlastního know-how, aby byly splněny všechny 

požadavky, které jsou na výstavby budovy kladeny. 
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6. Zhodnocení průběhu realizace projektu 
 Stavba administrativní budovy byla dle plánu na základě nabytí právní moci stavebního 

povolení a odsouhlasení vedením mateřské firmy v Pasově zahájena v únoru 2019. Prvními 

úkony bylo provedení zemních prací a vytvořením zářezu pro umístění budovy. K těmto pracím 

využila vlastních kapacit a to jak strojních, tak personálních. Po provedení hrubých terénních 

úprav došlo k vytvoření figury základové pláně, umístění podkladních štěrkových vrstev a jeho 

zhutnění.  

Následujícím krokem bylo zahájení prací na nosném železobetonovém skeletu. Dodavatelem 

betonových směsí byla vybrána sesterská společnost Berger Beton s.r.o.. Práce na 

železobetonové konstrukci odstartovaly provedením podkladních betonů a základové desky. 

Následovaly svislé konstrukce prvního podlaží, které je částečně zapuštěné ve svahu. Obvodové 

konstrukce jsou v místě, kde bude část budovy umístěna pod terénem, tvořeny 

železobetonovými stěnami s přísadami na zamezení propustnosti vody. V části, která bude 

sloužit jako vstup do objektu, jsou poté tvořeny monolitickými sloupy. Vzhledem k tomu, že 

část spodního podlaží bude jako archiv a sklad má toto patro vyšší světlou výšku než ostatní. 

Po dokončení suterénu došlo k realizaci první stropní desky. Dále paralelně začaly práce na 

svislých konstrukcích následujícího podlaží a takto paralelně pokračovaly svislé a vodorovné 

konstrukce následujících podlaží. Tyto podlaží mají všechny stejný půdorys. Svislé konstrukce 

jsou tvořeny kombinací železobetonových stěn a sloupů. Realizace jednoho podlaží, což 

znamená svislé i vodorovné konstrukce, trvala přibližně tři týdny. 

Aktuálně probíhá realizace stropní desky nad čtvrtým nadzemním podlažím. Poté zbývají 

z monolitických konstrukcí pouze svislé konstrukce posledního, to znamená pátého podlaží. 

Práce na nosné železobetonové konstrukci jsou aktuálně v předstihu oproti plánovanému 

harmonogramu a to přibližně 4 týdny. 

V průběhu provádění železobetonových konstrukcí došlo zároveň k zasypání části objektu, 

která bude umístěna pod terénem. K tomu bylo potřeba zároveň provedení hydroizolace, která 

eliminuje kontakt podzemní vody s železobetonovou konstrukcí objektu. Pro dokončení zásypů 

bylo rovněž nutné osazení světlíků, tzv. anglických dvorků, sloužících pro přístup denního 

světla do částí, které budou sloužit jako archiv. 

V souběhu s prováděním prací na monolitické nosné konstrukci bylo zároveň realizováno 

zemnění, které je umístěné pod základovou deskou, v základové desce a dále pak prochází 

jednotlivými podlažími přes železobetonové sloupy a je rozloženo v každé stropní desce. 
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V průběhu července došlo i k zahájení provádění vyzdívek z keramických pálených cihel. 

Aktuálně jsou prováděny vyzdívky v 1PP a 1NP. Tyto práce budou dále probíhat a dokončení 

vyzdívek je plánováno na konec prosince letošního roku. Vzhledem k urychlení výstavby nosné 

monolitické konstrukce lze ovšem očekávat, že i vyzdívky budou dokončeny dříve, než bylo 

předpokládáno. 

Stavba se aktuálně nachází před svojí polovinou a do konce letošního roku je plánováno 

dokončení hrubé stavby, krovu, který je tvořen kombinací ocele a dřeva a vodotěsné uzavření 

stavby, což znamená provedení podbití a parotěsné folie. 

Ještě v letošním roce je plánována realizace přípojek inženýrských sítí, zahájení prací na 

rozvodech elektro a TZB. Začátkem následujících roku poté bude probíhat osazování fasádních 

výplní, realizace střešní krytiny a fasády. 

Poté budou prováděny práce v interiéru objektu, což obsahuje podlahové skladby, úpravy 

povrchů a dokončovací a kompletační práce.  

Dle harmonogramu prací se projekt v současném stavu nachází v předstihu o více než měsíc, 

jelikož se ale budou v nedalekém časovém horizontu provádět práce, které jsou náročnější na 

technologie, a tedy i čas, náskok, který byl vytvořen opět pomine. Aktuálně je ale předpoklad, 

že stavba bude dokončena v plánovaném termínu. 

Vedoucí projektu v současné době musí vyřešit problém koordinace technicky náročného 

provedení zavěšené velkoformátové keramické fasády s ostatními technicky náročnými 

komplementy fasády, jako jsou například plasthliníková okna, hliníkové fasádní výplně nebo 

předokenní žaluzie.  

Jako další komplikaci projektu výstavby administrativní budovy společnosti bychom mohli 

očekávat montáž plasthliníkových okenních sestav, která jsou o rozměru firma 2,10 x 7,20 m. 

Tyto sestavy jsou v jednom kuse a budou muset být osazovány jeřáby. Dále je navržena 

předsazená montáž, tzn. okna budou od fasády předsazena nejméně o 5 cm. 

V neposlední řadě se stala aktuálním problémem také komplikace s konstrukcí střechy, kde je 

kombinace železobetonu, ocelové konstrukce, tesařské konstrukce a falcované hliníkové 

krytiny. Plocha celé střechy je přibližně 1200 m2. Falcovaná hliníková krytina bude na střechu 

aplikována vcelku na jednotlivé strany střechy přibližně o ploše 40 m2.  

Jaký je současný finanční stav stavby oproti předpokladům nelze porovnat, jelikož společnost 

považuje tyto údaje za důvěrné. 
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Obrázek 19 Stav budovy v období 08/2019 

 

Zdroj: interní zdroj podniku, 2019 

Obrázek 20 Pohled ze 4. NP administrativní budovy BERGR BOHEMIA, a.s. 

 

Zdroj: interní zdroj podniku, 2019 



68 
 

 

Závěr 
Mezi cíle této diplomové práce patřilo specifikování vybraného investičního projektu, k čemuž 

byl vybrán projekt výstavby nové administrativní budovy společnosti BERGER BOHEMIA, 

a.s. se sídlem v Plzni. Tento projekt byl charakterizován, rozdělen do životních fází projektu  

a dále byla provedena analýza vnitřního a vnějšího prostředí, tedy analýzy SWOT.  

Dalším cílem bylo zpracování jednotlivých plánů projektů. Mezi plány, které byly v rámci této 

diplomové práce zpracovány, patří logický rámec projektu, hierarchická struktura rozdělení 

prací, která je spíše známa pod zkratkou WBS, tj. Work Breakdown Structure. Také byl 

charakterizován a harmonogram a rozpočet.  

Dále byla zařazena kapitola s riziky, do které byla zahrnuta analýza rizik, ze které vyplynula 

mapa rizik a zároveň registr rizik. Každé riziko projektu výstavby nové administrativní budovy 

zde bylo charakterizováno a následně byly objasněny návrhy a opatření k řešení jednotlivých 

rizik. 

Pro zhodnocení projektu byla z důvodu charakteru projektu, použita metoda přínosů  

a užitků, tedy metoda CBA, která byla zaměřena na beneficienty, a to především zaměstnance 

společnosti. 

Následovala kapitola, která se zaměřovala na finanční stabilitu, ze které vyplynulo, že má 

společnost BERGER BOHEMIA, a.s. dostatek finančních prostředků na financování projektu 

výstavby nové administrativní budovy. 

Předposlední kapitolou této diplomové práce bylo porovnání výstavby administrativní budovy 

vlastními silami a kapacitami oproti výstavbě jinou konkurenční společností. 

V poslední kapitole byl zhodnocen průběh realizace projektu výstavby administrativní budovy 

společnosti BERGER BOHEMIA, a.s. A zároveň zdůrazněny aktuální problémy, které by 

mohly v dalším období při výstavbě nastat. V poslední kapitole je také uvedeno, že se projekt 

dle harmonogramu prací z časového hlediska nachází v předstihu přibližně o měsíc. 
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Příloha č.1 Dotazník  

1. Víte o tom, že se budeme stěhovat do nové administrativní budovy? 

2. Byli jste seznámeni s plánem nové administrativní budovy BERGER BOHEMIA, a.s.? 

3. Líbí se Vám návrh nové administrativní budovy? 

4. Jak vnímáte stěhování do nové administrativní budovy? 

5. Pokud jste zvolili možnost negativní postoj, jaký k tomu máte důvod? Jestli to vnímáte 

pozitivně, přejděte na další otázku. 

6. Co očekáváte od nové administrativní budovy? 

7. Bude se Vám v nové budově lépe pracovat? 

8. Jste…? 

9. Jaký je Váš věk? 

10. Jak dlouho pracujete ve společnosti BERGER BOHEMIA, a.s.? 

11. V jakém oddělení pracujete? 
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Abstrakt 

KUBÍČKOVÁ, T. Návrh implementace vybraného investičního projektu. Diplomová práce. 

Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 67 s., 2019. 

 

Klíčová slova: investiční projekt, logický rámec projektu, WBS, harmonogram, analýza 

nákladů a přínosů, SWOT analýza, analýza rizik 

 

Předložená práce je zaměřena na návrh implementace projektu výstavby administrativní 

budovy společnosti BERGER BOHEMIA, a.s. a jeho zhodnocení. Cílem práce bylo představení 

vybraného investičního projektu, vytvoření příslušných plánů projektu, posouzení přínosu  

a stability projektu, zjistit, zda je projekt finančně stabilní, a nakonec provést analýzu rizik. 

Autorka nejprve charakterizovala podnikatelský subjekt. V další kapitole, která obsahovala 

popis investičního projektu, byl stanoven logický rámec včetně WBS  a harmonogramu. 

Následně byla provedena analýza interního a externího prostředí projektu, čímž byly 

identifikovány silné a slabé stránky a určeny příležitosti a hrozby, kterým bude muset projekt 

čelit. Následně byla provedena analýza rizik, společně s mapou a registrem rizik. V rámci 

zhodnocení stávajícího stavu byla provedena analýza nákladů a přínosů. V neposlední řadě byla 

posouzena finanční stabilita. Diplomová práce je zakončena závěrečným zhodnocením 

uvažovaného investičního projektu v případě, že si společnost staví administrativní budovu 

sama oproti realizaci jiným podnikatelským subjektem.    

  



74 
 

Abstract 

KUBÍČKOVÁ, T. Implementation proposal of specified capital project. Diploma Thesis.  

Pilsen: University of West Bohemia in Pilsen. Faculty of Economics, 67 p., 2019. 

 

Key words: capital project, logical framework, WBS, schedule, Cost Benefit Analysis, SWOT 

analysis, risk analysis 

 

Diploma thesis is focused on the implementation proposal of specified project, which is the 

construction of a new office building  BERGER BOHEMIA, joint-stock company. The aim of 

the thesis was to introduce the selected investment project, create the relevant project plans, 

assessment of benefits and stability of the project, find out whether the project is financially 

stable and finally carry out risk analysis. The author first characterized the business entity. In 

the next chapter, which containes a description of the investment project, a logical framework 

including WBS and time-schedule. Subsequently, an analysis of the internal and external 

environment project were made, identifying the strengths and weaknesses and identifying the 

opportunities and threats that the project will be face. Subsequently a risk analysis was realized 

along with a map and risk register. A cost-benefit analysis was conducted as part of the 

economic efficiency assessment. Last but not least, financial stability was assessed. The 

diploma thesis consist the final evaluation of the investment project under consideration, if the 

company builds the administrative building itself against the realization by another business 

entity. 
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