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Úvod 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou plánování zakázky u vybrané 

společnosti. Touto společností je STRIX Chomutov, a.s., která má sídlo v Chomutově v 

ulici Polní. Cílem této bakalářské práce je analyzovat průběh zakázky podnikem, 

identifikovat jeho nedostatky a navrhnout řešení pro jeho zefektivnění. 

Téma této bakalářské práce bylo vybráno záměrně vzhledem k tomu, ţe autorka měla 

moţnost nahlédnout do společnosti jiţ dříve a zjistit, ţe průběh zakázek je pro 

společnost klíčový. Jiţ na střední škole viděla hrubé nedostatky v řízení organizace. 

Přesně zadané téma bakalářské práce bylo pro autorku zásadní. Díky tomu se dokázala 

do tohoto tématu ponořit a prozkoumat jej aţ k samotnému jádru problému. Autorka 

práce v této společnosti plnila dvě povinné praxe. Obě dvě byly dvoutýdenní a přineslo 

to autorce skvělé vztahy se společností. Jedna praxe se vykonávala ve třetím ročníku 

střední školy. Druhá praxe probíhala v pátém semestru vysoké škole. Autorka během 

těchto čtyř týdnů nasbírala mnohé zkušenosti, jelikoţ si mohla vyzkoušet, jak to ve 

firmě funguje. Měla příleţitost projít si celá dvě oddělení a nahlédnout tak na chod 

firmy. Jedno oddělení bylo ekonomické a druhé oddělení plánování zakázky. Zkušenost 

na vysoké škole jí přinesla pak rozhled nad celou organizací. V oddělení plánování 

zakázky se jí dostala spousta informací o komunikaci mezi zaměstnanci v organizaci.  

Prioritně byla popsaná skladba zakázky a způsob jejího zpracování.  Na základě toho 

mohla autorka vyhledat nedostatky v tomto procesu plánování a navrhnout pro ně 

příslušná řešení.  

Práce je rozdělena do dvou částí. Jednou z nich je teoretická část. V té se autorka 

zaměřuje na teoretická východiska související s danou problematikou. Dále je zde 

popsaná společnost jako taková. Předmět jejího podnikání, který není zaměřen jen na 

jeden druh. Popisuje blíţe charakteristiku její činnosti. Obsahuje mimo jiné konkrétní 

představení zakázek v hlavní činnosti, jako jsou hornické, vodohospodářské, dopravní a 

geotechnické stavby. Druhou součástí bakalářské práce je část praktická. Pro tu byla 

zvolena analýza konkrétní veřejné zakázky. Tou se stala jiţ dokončená oprava a údrţba 

skalních zářezů u OŘ Ústí n. L. 2020/2021. Po jejím rozboru a identifikaci slabých míst 

následuje nejdůleţitější úsek této práce. Tímto úsekem je návrh na zefektivnění celého 

průběhu plánování. 
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1 Teoretická část 

Teoretická část práce se zaměřuje především na charakteristiku nástrojů plánování 

z pohledu projektového řízení. S ohledem na to, ţe má firma zhruba 98 % příjmů 

z práce na veřejných zakázkách musíme zmínit i termíny jako jsou veřejná zakázka, 

zadavatel a zadávací dokumenty.   

Nesmíme ale zaměňovat slova jako jsou veřejný projekt a veřejná zakázka. Tyto výrazy 

si nejsou synonymem a i přesto dochází k častému směšování pojmů. Ochrana (citovaný 

v Maaytová, Pavel, & Ochrana, 2015, s. 70) vymezuje veřejný projekt jako „systémový 

návrh alokace veřejných zdrojů, který má (zpravidla) charakter investiční akce. 

Z věcného hlediska má výsledek, veřejného projektu podobu materiálního nebo 

duchovního produktu, který má naplňovat předem známé společné cíle. O těchto cílech, 

jakoţ i způsobu realizace se (obvykle) rozhoduje v procesu veřejné volby. Veřejný 

projekt je tedy budoucí zamýšlenou akcí, která je časově omezena.“ Tudíţ veřejná 

zakázka je pouze jednou z moţností realizace veřejného projektu. 

1.1 Projekt 

V oblasti projektového řízení chápeme termín projekt odlišně. Je mnoho odchylných 

definic, význam ale mají všechny víceméně identický. „Např. standard dle IPMA 

standardu v3.1: ,,Projekt je jedinečný časově, nákladově a zdrojově omezený proces 

realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů (rozsah naplnění projektového 

cíle) v poţadované kvalitě a v souladu s platnými standardy a odsouhlasenými 

poţadavky.“ Nebo dle ISO 10 006: ,,Projekt je jedinečný proces sestávající z řady 

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

cíle, který vyhovuje specifickým poţadavkům, včetně omezení daným časem, náklady a 

zdroji.“ Projekt je v kaţdém případě definovaná a vymezená změna z nějakého 

výchozího stavu do cílového stavu“ (Doleţal a kol., 2012, s. 1726). 
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1.2 Veřejná zakázka 

Zákon o zadávání veřejných zakázek definici veřejné zakázky neobsahuje, definuje 

pouze zadání veřejné zakázky v ustanovení §2 tak, ţe „zadáním veřejné zakázky se pro 

účely tohoto zákona rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a 

dodavatelem, z níţ vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, sluţby nebo 

stavební práce.“ Podle předmětu se veřejné zakázky dle zákona dělí na dodávky, na 

stavební práce a sluţby. Speciální skupinu poté tvoří veřejné zakázky v oblasti obrany 

nebo bezpečnosti a rámcové smlouvy, které upravují podmínky týkající se jednotlivých 

veřejných zakázek   (Zákony pro lidi, 2016). 

Veřejné zakázky jsou pro společnosti stavebního zaměření důleţitým faktorem, neboť 

mnohdy to bývá jediný zdroj příjmů. Vzhledem k veřejným investorům nabývají oproti 

soukromému sektoru malým rizikem nezaplacení pohledávky. 

1.3 Zadavatel veřejné zakázky 

Aby měla veřejná zakázka charakter, musí se řídit podle uvedeného zákona, pokud by ji 

nezadával zadavatel, nejedná se jiţ o veřejnou zakázku. Zadavatelem se můţe stát jak 

právnická tak i fyzická osoba. Zákon o zadávávání veřejných zakázek vymezuje dvě 

základní kategorie veřejných zadavatelů, a to veřejného a sektorového (Zákony pro lidi, 

2016). 

1.3.1 Veřejný zadavatel 

Za veřejného zadavatele se podle zákona o zadávání veřejných zakázek výslovně 

povaţuje: 

- „Česká republika; v případě České republiky se organizační sloţky státu 

povaţují za samostatné zadavatele, 

- Česká národní banka, 

- státní příspěvková organizace, 

- územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace, 

- jiná právnická osoba, pokud 

o byla zaloţena nebo zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného 

zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a  
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o jiný veřejný zadavatel ji převáţně financuje, můţe v ní uplatňovat 

rozhodující vliv nebo volí více neţ polovinu členů v jejím statutárním 

nebo kontrolním orgánu“ (Zákony pro lidi, 2016). 

1.3.2 Sektorový zadavatel 

Je osoba, která vykonává některou z relevantních činností, jako je např.: odvětví 

plynárenství, teplárenství, elektroenergetiky, vodárenství, činnost související s projekty 

vodní děl vodního hospodářství, odvodem odpadních vod, s poskytováním či 

provozováním dopravních sítí a leteckých sítí dále je to činnost související 

s poskytováním poštovních sluţeb a činnost související s těţbou či průzkumem ropy, 

zemního plynu, uhlí nebo jiných tuhých paliv (Zákony pro lidi, 2016). 

1.3.3 Dotovaný zadavatel 

Zákon o zadávání veřejných zakázek od roku 2016 jiţ s tímto názvem nepracuje, ale 

označení se pouţívá i nadále. Jedná se o zadavatele, který zakázku hradí z veřejných 

zdrojů a získávají na ni více neţ 50% dotací nebo více neţ 200 mil. Kč (Dušková, 

2022). 

1.4 Zadávací dokumentace 

Soubor dokumentů, který obsahuje veškeré profesní, ekonomické a technické podmínky 

zadavatele. Vymezuje informace o předmětu veřejné zakázky, specifikuje údaje o době 

trvání a místa plnění. Obsahuje obchodní a platební podmínky, poţadavek na způsob 

zpracování nabídkové ceny. Dále pak pravidla pro výběr dodavatele a způsob pro 

podání nabídky s lhůtou pro podání (Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, 

n.d.). 

1.5 Životní cyklus projektu 

Projekt má charakter procesu. Během své ţivotnosti se nachází v různých fázích. Tyto 

fáze nazýváme ţivotní cyklus projektu. V kaţdé publikaci vyhledáme různé etapy, ale 

v jednom se shodují. Ţivotní cyklus projektu probíhá ve čtyřech základních fázích: 

koncepce (zahájení), plánování, realizace a ukončení. Korecký a Trkovský (2011, s. 63) 

uvádějí, ţe projekt probíhá pouze ve dvou zákadních funkcích a to plánování a realizace 

a respektuje reálný průběh projektu v podniku. 
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1.5.1 Zahájení 

Fáze zahájení slouţí k ujasnění všech cílů a činností. Na jeho počátku je určen sponzor 

projektu, resp. zadavatel, jenţ by měl být k dispozici k jakýmkoliv dotazům a 

případným změnám. Ve veřejném sektoru zadavatel podá nabídku, o kterou jednotlivé 

firmy tzv. soutěţí. Veškerá dokumentace je jiţ k dispozici a její změna se připouští 

pouze v malém rozsahu (Kováčiková, 2017). 

1.5.2 Plánování 

Plánování, jako mnoho dalších ekonomických činností, prochází několika stádii vývoje. 

Kaţdé stádium je specifické a hraje v celém procesu nezanedbatelnou roli. Je důleţité 

uvědomovat si je a vţdy provádět ještě zpětnou kontrolu, neţ přejdeme definitivně do 

další fáze. Zmenšíme tak dopad případných chybných rozhodnutí (Ţůrková, 2007). 

1.5.3 Realizace 

Projekt přechází do realizační fáze po schválení plánu, kde hlavními podmnoţinami 

jsou například: rozpočet, harmonogram, hierarchická struktura prací (WBS). Následující 

analýzy jako je analýza rizik, přehled zainteresovaných stran, plán projektu a další jsou 

podporou pro úspěšnou realizaci projektu (Štětina, 2017). 

Činnosti projektu jsou ovlivňovány různými náhodnými jevy, proto si vytváříme různé 

metody, analýzy a nástroje, které budou popsány níţe. Tyto vlivy (nemoc zaměstnanců, 

změna počasí, porucha strojů, nedostatek materiálu) způsobují to, ţe projekt neprobíhá 

podle plánů. Musíme proto neustále sledovat a analyzovat průběh projektu. Projektový 

tým si musí zajistit, aby získávaní potřebných informací včas (Knotková, 2017). 

1.5.4 Kontrola 

Kontrola je jednou z důleţitých součástí projektu, která se promítá s fází realizace. 

Revize v podstatě znamená porovnání mezi skutečností a správností, a zda existují 

opatření, díky nimţ se můţeme vyvarovat negativním dopadům. Projekt musíme 

sledovat, řídit a průběţně na něj dohlíţet, tak abychom případné odchylky řešili hned, 

aby podniky byli schopni zareagovat na nepředvídatelné události a včas zajistit opatření 

(Businessinfo.cz, 2013). 
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„Někdy je jedna část výsledků dobrá a druhá špatná. V takovém případě je nezbytné 

provést rozlišení v závěrech, např. stanovit váhy pozitivních a negativních vlivů i jejich 

významné bilancování (pyramidové či faktorové rozklady vlivů)“ (Vodáček & 

Vodáčková, 2013, s. 141). 

1.5.5 Ukončení projektu 

Pokud vlastník díla nemá další poţadavky, tak můţe být projekt ukončen. Ukončení 

projektu se rozumí činnost, při které uzavíráme veškeré činnosti spojené s dílem. 

Jakmile je řádně ukončen vytvoří se závěrečná práce, která můţe obsahovat případná 

doporučení pro další projekty. Dále se zhodnocuje, zda projekt byl úspěšný či 

neúspěšný a v jakém měřítku, toto zhodnocení je podkladem pro další realizaci projektu 

(Knotková, 2017). 

1.6 Nástroje projektového managementu  

1.6.1 Work Breakdown Structure 

WBS je dokument, který představuje strukturu činností. Činnosti mají mezi sebou určitý 

časový rozdíl a zároveň zde existuje nějaká vazba. Účelem této struktury je zajistit, aby 

veškerá aktivita byla logicky propojena. Rozklad je tvořen hierarchickou strukturou, coţ 

znamená uspořádání činností podle vztahu a závislosti podle důleţitosti. Jeho rozdělení 

práce je jeden z nejlepších způsobů, jak popsat rozsah projektu a jak zajistit rozdělení 

daného úsilí potřebného k dosaţení cíle (Kováčiková, 2017). 

1.6.2 Organizační struktura 

Organizační struktury dosud nejsou jednotné. Existuje celá řada zahraniční literatury, 

která o nich pojednává. Vznikají tak hierarchické, smíšené organizační struktury. Ty lze 

těţko pospat, natoţ blíţe charakterizovat a rozčlenit. Nejvhodnějším řešením je proto 

zvolit soustavu základních klasifikačních charakteristik. Tyto souhrny znaků odráţí 

náplň, vztahy, rozhodovací pravomoc  (Cejhamr & Dědina, 2010). 

Organizování se pak dá chápat jako určování lidí ve smyslu dělby práce k dosaţení cílů. 

Úkolem je najít optimální specializaci člověka a tím vytvořit prostředí pro efektivní 

spolupráci. Zlepšení celé koordinace přispívá k seskupování jednotlivých pracovníků do 

skupin. Kritéria pro vytvoření útvaru jsou různorodá. Manaţer si musí zvolit kritéria 

nebo jejich kombinaci tak, aby se přiblíţil co nejvíce koordinaci, která je optimální. 
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Základními prvky organizování jsou: specializace, koordinace, vytváření útvarů, rozpětí 

řízení a dělba kompetencí (Prukner, 2014). 

1.6.3 Logický rámec 

Logický rámec je základem celého projektu. Jeho systém zobrazení je pevně stanoven. 

Celkově nám ukazuje: jaké cíle, výstupy a aktivity budou realizovány a jaké je mezi 

nimi logické propojení. Před celým sestavením logického rámce si musíme poloţit tři 

otázky. Těmito otázkami jsou: PROČ? CO? JAK? Pokud si na tyto otázky zodpovíme, 

tak získáme shrnutí projektu  (Evropský sociání fond v České republice, n.d.). 

1.6.4 Metoda RACI 

Technika spočívá v tabulce o rozměru XY. Kdy X se rozumí jednotlivým fázím 

projektu a Y jsou osoby, které v celém projektu hrají nějakou roli. Do kaţdé kolonky je 

moţno vypsat jedno či více písmen RACI, kde kaţdé písmeno popisuje určitou 

zodpovědnost. 

Korecký a Trkovský (2011, s. 142) popisují jednotlivá písmena následovně: 

„R – Responsible – zodpovědný: zodpovídá za provedení činnosti, úkolu. 

A – Accountable/Approve – zodpovědný/schvaluje: má konečnou odpovědnost za 

výsledek a můţe případně schvalovat. 

C – Consult/Contribute – konzultuje/přispívá: budou s ním konzultovány jednotlivé 

kroky procesu managementu rizik, přispívá svými znalostmi a zkušenostmi. 

I – Informed – informovaný: dostává relevantní informace, aby je mohl vyuţít pro své 

činnosti, nebo aby mohl v případě potřeby reagovat, a zasáhnou do procesu 

managementu rizik (je třeba cíleně vybrat).“ 

1.6.5 Ganttův diagram 

Sloupcové grafy se nejčastěji pouţívají k zobrazení průběhu programu nebo znázornění 

specifické práce potřebné k dosaţení úspěchu. Sloupcové grafy často obsahují věci, jako 

jsou výpisy, aktivity, trvání aktivit, časový plán a dosavadní pokrok. Výhodou těchto 

grafů je snadné pochopení a provedení změn. Jsou nejjednodušší a nejméně sloţité na 

zobrazení pokroku nebo jeho nedostatku. Mohou být snadno rozšířeny pro identifikaci 
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specifického elementu. Element by mohl být pozadu, nebo naopak oproti plánu dopředu 

(Kerzner, 2009). 

1.6.6 Analýza rizik 

Nemůţeme počítat, s tím ţe vše půjde vţdy podle plánu. Z tohoto důvodu sestavujeme 

analýzu rizik. Tato analýza spočívá v určení rizikových faktorů s vloţením určité 

pravděpodobnosti, která můţe nastat. Tato pravděpodobnost má tři základní dopady na 

projekt a to: vysoký, střední a nízký (Knotková, 2017). 

Problematika krizového managementu je poměrně obsáhlá, komplikovaná s hromadou 

jednotlivých prvků a souvislostí. Nedokáţeme mezi nimi vyuţít pouze jednu 

všeobecnou metodu analýzy rizik. Musíme tedy aplikovat optimální metodu, která je ve 

většině případů sloţena z různých metod či jejich úseků (Filemanager, n.d.). 

1.6.7 Metoda kritické cesty 

Metoda je zaloţena na síťové analýze, na vypočtení trvání projektu a všech časových 

rezerv. Díky tomu, ţe v analýze nalezneme jednotlivé vazby a dobu mezi nimi, 

dokáţeme zhodnotit kritickou cestu.  V praxi to znamená, ţe odhalíme stěţejní činnosti, 

u kterých kdyby došlo ke zpoţdění, tak dojde k prodlouţení celého projektu (Němec, 

2013). 

1.7 Interní komunikace 

Interní komunikace je velmi často podceňována. Příčinou toho můţe být řada konfliktů, 

nedorozumění nebo zbytečných odchodů kvalifikovaných zaměstnanců. Nekvalitní 

komunikace můţe zapříčinit neschopnost realizace zakázek a poţadavků, na které by 

firma teoreticky mohla mít (Bednář, 2020). 

Ústní komunikace je proces předávání nebo příjímání zpráv s vyuţitím mluveného 

slova. Podle SK Kapur (citovaný v The Business Communication, n.d.) ,,ústní 

komunikace probíhá, kdyţ se mluvené slovo pouţívá k přenosu informací a formy 

porozumění od člověka k druhému.“  

Největší výhodou při pouţívání ústní komunikace je rozpoznání neverbálních podnětů. 

Jedná se o řeč těla, různá gesta, mimiku ale také vzdálenost mezi lidmi a jejich pohledy. 

Díky tomu je komunikace mezi stranami efektivnější.  Nevýhoda ústní komunikace tkví 

ve ztrátě hlavní myšlenky. Z tohoto důvodu je důleţité jednat k věci (Špańhel, 2022). 
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Písemnou komunikaci jedinec vyuţívá celý ţivot. Písemné sdělení sice vyţaduje více 

času ale jeho výhoda je v archivaci. Můţe dojít k potřebě doloţení a vysvětlení 

sloţitějších záleţitostí. Dochází k tomu z legislativních důvodů nebo pro kompenzaci 

selhávající paměti (Vymětal, 2008). 

Psaná forma je v určité chvíli povaţována za neměnnou. Při její tvorbě má autor spoustu 

času na úpravu textu, doplňování a upřesnění informací. Čtenář se nadále můţe 

rozhodnout, jak s textem bude pracovat. Zda si jej přečte najednou, po částech nebo ho 

odloţí na pozdější čas. Můţe se v textu vracet a tím si udělat jasno v určitých 

podmínkách (Jílková, 2005). 
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2 Společnost STRIX Chomutov, a.s. 

2.1 Představení společnosti 

STRIX Chomutov, a.s. byla zaloţena v roce 2005. Právně a pod stejným jménem 

navazuje na tradici firmy fungující uţ od roku 1994. Zaměřením se orientuje na všechny 

obory stavebního průmyslu. Zejména na geotechnické a dopravní stavitelství. Od roku 

2009 se věnuje také výzkumu a vývoji nových sluţeb, systémů a pokročilých 

technologií vyuţitelných nejen v oboru stavebního průmyslu. (STRIX Chomutov, a.s, 

n.d.) 

Pokud není uveden zdroj v této kapitole, tak jsou údaje o společnosti k dohledání na 

jejich internetových stánkách: http://www.strixchomutov.cz/. 

2.2 Předmět podnikání 

Společnost STRIX Chomutov, a.s. vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem má 

zapsán následující předmět podnikání: (Justice.cz, 2021) 

 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 

 poskytování sluţeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

 projektová činnost ve výstavbě; 

 výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona; 

 geologické práce; 

 silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k 

přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 

k přepravě zvířat nebo věcí; 

 činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; 

 oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu §3, písm. a) 

dobývání loţisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování 

nerostů, prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání, a průzkum 

loţisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu, c) práce k zajištění 

stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), d) práce na 

http://www.strixchomutov.cz/
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zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udrţování v bezpečném stavu, e) zemní 

práce prováděné za pouţití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě 

přemisťuje více neţ 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání 

staveb, f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely neţ k činnostem 

uvedeným v §2 a 3, h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale 

opuštěných důlních děl a práce na jejich udrţování v bezpečném stavu, i) 

podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v raţení štol a 

tunelů, jakoţ i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším neţ 300 m 

krychlových horniny zák. č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů; 

 oprávnění k hornické činnosti v rozsahu ustanovení §2, písm. a) vyhledávání a 

průzkum loţisek vyhrazených nerostů, b) otvírka, příprava a dobývání 

výhradních loţisek, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, d) 

úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, e) 

zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v 

písmenech a) aţ d), g) zajišťování a likvidace starých důlních děl, i) důlní 

měřická činnost zák. č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

2.3 Výpis z obchodního rejstříku 

Níţe je uveden výpis z obchodního rejstříku (Justice.cz, 2021) 

 Spisová značka: B 1620 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

 Obchodní firma: STRIX Chomutov, a.s.  

 IČO:   272 74 535 

 Sídlo:   Polní 4795, 430 01 Chomutov 

Den zápisu:  18. srpna 2005 

Základní kapitál: 2 410 000,- Kč (dva milióny čtyři sta desettisíc korun 

českých) 

Výpis z obchodního rejstříku platných údajů je k nahlédnutí v příloze A. 
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2.4 Cíle společnosti a její filosofie 

Jak jiţ bylo zmiňováno, společnost je orientována na speciální stavební a výškové 

práce. Z tohoto důvodu se zavazuje poskytovat sluţby vynikající kvality, zcela 

v souladu s podnikatelským záměrem a závaznými povinnostmi.  

Firma chce splňovat všechna očekávání svých zaměstnanců, dodavatelů a jiných 

zainteresovaných stran. Plně respektuje zásady udrţitelného rozvoje v oblasti ţivotního 

prostředí, péče o bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců. Zavazuje se naplnit 

poţadavky legislativy, zákazníka a také třetích stran. Uplatňuje prevenci znečištění 

ţivotního prostředí. 

Společnost uplatňuje normy integrovaného systému řízení jakosti dle ISO 9001, 

ţivotního prostředí dle ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 

45001. Tyto systémy jsou zaloţeny na následujících závazcích: 

- Společnost trvale respektuje, hodnotí a plní závazné poţadavky právních odpisů 

a zainteresovaných stran na jakost, ochranu ţivotního prostředí, bezpečnosti a 

ochranu zdraví při práci. 

- Společnost trvale zlepšuje efektivnost systému integrovaného managementu, 

environmentální profil včetně prevence znečišťování, sniţuje nebezpečí a rizika 

ohroţení ţivota a zdraví zaměstnanců při práci, předchází pracovním úrazům, 

nehodám a haváriím. 

 

2.5 Činnosti společnosti – stavebnictví 

Akciová společnost STRIX Chomutov, a.s. působí primárně v mnoha oblastech. 

Příkladem je hlavní stavební výroba a to zejména geotechnická, dopravní, 

vodohospodářská či hornická činnost. Jednotlivé typy stavební výroby si ještě následně 

představíme a ukáţeme vţdy jednu konkrétní zakázku. 

Firma se dále zaměřuje na obchodní činnost, zajišťuje také činnosti směřující k získání 

příslušných povolení od dotyčných úřadů a účastníků řízení v souvislosti s BOZP 

výškových prací, projektování a další. Díky tomu, ţe kaţdá oblast potřebuje své 

specifické zajištění a podporu, dosáhly tyto podpůrné činnosti vysokého stupně 

profesionality a efektivity. Proto je zákazníci často uţívají jako samostatné sluţby.  
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2.5.1 Geotechnické stavby 

Před kaţdým zasahováním do hornin a zemin se musí vyjádřit specialista, který určí 

stabilitu a bezpečnost stavby. Průzkumy se provádí za účelem doporučení návrhu 

rozloţení a posouzení základových poměrů v místě dané stavby. 

V roce 2018 se konalo odstranění havarijního stavu v Českém Krumlově, přesněji 

sanace Barevné skály. Objednatelem a investorem se staly Lesy ČR.  Jako pouţitou 

technologii můţeme vyjmenovat například GTB kartuše, havarijní sluţbu a hybridní 

polodynamickou záchytnou bariéru STRIX. 

2.5.2 Dopravní stavby 

Zde se společnost zaměřuje na úseky, které brání ve výstavbě jiného projektu. Jedná se 

například o sesuvy půdy, sanace tunelů, sanace zemního tělesa apod. 

V období 4/2018 aţ 11/2018 se v úseku Hájek – Dalovice realizovala sanace zemního 

tělesa. Pro tohle uskutečnění se prováděly následující práce: geotechnický průzkum, 

inţenýrsko-geologický průzkum, projektová dokumentace a zhotovení stavby, odtěţení 

sesutých hmot a zemin, demontáţ trakčních sloupů včetně patek a trakčního vedení, 

výstavba nového vyztuţeného tělesa náspu, obnovení ţelezničního svršku a TV, 

vybudování přitěţovací lavice – gabionová zeď. 

2.5.3 Vodohospodářské stavby 

Jedná se především o výstavby čistíren odpadních vod, vodovodů, vodojemů a dalších 

těchto staveb. Provádí se také úpravy v terénu v okolí vodních děl či oprava koryt 

potoků. Stavby jsou realizovány za účelem zvýšení kvality vody a její celkové dodávky.  

Během projektu v oblasti Vodní elektrárny Dlouhé Stráně, kde se vyztuţoval a 

zvolňoval svah za sdruţeným objektem, se pouţily následující technologie: koše 

terramesch a renomatrace. Muselo se provést bezpečné stabilní zajištění v porušené 

výlomové stěně a stabilizace svahu, následně byly vyčištěny základové spáry a zaloţeny 

trámce. 

 



22 

2.5.4 Hornická činnost 

Oprávnění k provozování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, 

jakoţto i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností, vydává 

Český báňský úřad.  

V letních měsících roku 2018 byl realizován projekt, který měl zajistit upevnění štoly. 

Konalo se to v Německu, Fichtelbergu, kde se pouţily následující stavební práce jako je 

například: zabudování stropních výztuţí, odstranění/ukotvení nestabilních bloků či 

obtrhání (odtěţení) stropu. Objednatelem byl Montan-StiftungNordosbayern, který se 

stal zároveň investorem projektu. 

2.5.5 Sekundární činnosti 

BALBAR – mobilní ochranná a balistická bariéra 

Systém byl vyvinut v úzké součinnosti s Českým vysokým učení technickém (ČVUT) v 

Praze a to s Fakultou stavební. Soustava je určena k zabránění neţádoucího úmyslného 

či náhodného průniku vozidel do vymezených prostorů a prostranství. Skládá se ze tří 

základních prvků – ocelových sloupků, dvou horizontálně uspořádaných lan, která jsou 

provlečena jednotlivými sloupky, a v poslední řadě je to systém pohlcování energie. Při 

aktivaci systému pohlcování energie to funguje jako dynamická brzda s postupným 

nárůstem brzdné síly.  

Jeho základní předností je především jednoduchý transport, jednoduchá manipulace, 

celkově rychlá aktivace systému bariéry, moţnost nasazení v uzavřených prostorách, 

propojení většího mnoţství modulů bariéry při zachování ochranných parametrů nebo 

kompatibilita s prostředky jednotek informační záchranné sluţby (cisterny, hadice, 

láhve se vzduchem).  

Tato ochranná a balistická bariéra má ochranu před účinky výbuchu či proti střelbě 

z ručních zbraní. Výbuchem se myslí například tlaková a rázová vlna, zášleh plamenů a 

jeho tepelné účinky apod. 

Sanační technologie MACCAFERRI 

V roce 2007 byla se společností EUROGABIONS podepsána smlouva, na základě které 

se společnost stala výhradním zástupcem firmy MACCAFERRI pro Českou republiku a 

výhradním dodavatelem sanačního programu ROCK FALL PROTECTION. 
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Výzkum a vývoj 

Jedná se o soustavnou tvůrčí činnost, která má za cíl rozšíření stávajících poznatků. Ať 

uţ se jedná o poznání člověka, kultury a společnosti, získání znalostí nebo jejich vyuţití 

v praxi. Pouţívají se metody, které umoţňují prokázaní, doplnění či vyvrácení 

získaných poznatků. 

Společnost STRIX Chomutov, a.s. velmi často spolupracuje s vysokými školami, jako 

jsou: ČVUT v Praze (fakulta stavební, dopravní), Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava nebo Vysoké učení technické v Brně. Samozřejmě, ţe 

nespolupracuje pouze s vysokými školami, ale také s dalšími partnery: Česká 

geologická sluţba, SG Geoinţenýring, s. r. o., ARCADIS – Geotechnika a. s. apod. 

 

Společnost STRIX Chomutov, a.s. nabízí také několik sluţeb a technologií, které jsou 

popsány níţe. 

Měření a sledování  

Můţe se zde objevit jak dlouhodobé sledování fyzikálních veličin, tak i krátkodobé. 

Dále pak opakované či průběţné zkoušky a testy. Měření se provádí na základě ručního 

hladinoměru. Formou souvislého elektronického sledování a to za pomoci hydraulické 

soustavy. Při dlouhodobém sledování fyzikálních veličin dokáţou pozorovat různé 

výkyvy skalních hornin. Uţívají k tomu vlastní komunikační ústředny Gemon fungující 

v síti SigFox.  

DARDA – neexplosivní trhací práce 

Jedná se především o rozdělení horniny a betonu. Do tohoto materiálu se nejprve vyvrtá 

díra, která je následně pouţita ke vloţení klínu a trhacího zařízení DARDA. Oproti 

metodám jako odstřel, je tak tato práce zcela pod kontrolou a tedy i velmi bezpečná.  

GREEN BREAK TECHNOLOGY   

Stejnojmenná společnost je součástí nadnárodní korporace Green Break Technology 

Global. Ta je světovou jedničkou v oblasti nevýbušného rozpojování. Stejně jako 

DADRA nevyuţívá výbušniny jako takové, ale pouze o tzv. nábojky. Vzhledem 

k bezpečné technice je zde z podstaty vyloučené zneuţití terorismem. Nepochybně tak u 

obou pomocných zařízení musí manipulátor být proškolen autorizovaným lektorem 
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Řízené demolice  

Jedná se odstranění a recyklaci budov a jiných staveb. Společnost tímto způsobem 

demoluje především komíny. 

Protihlukové stěny  

Při budování těchto stěn je kladen důraz na ohleduplné chování k okolní přírodě. 

Umisťují se především podél dálnic či ţeleznic a však je můţeme nalézt také v oblasti, 

kde probíhá těţba uhlí, jeţ sousedí s vesnicí. Záměrem zástěny je omezit neboli zmírnit 

všechen hluk, který na těchto územích je.  

Zemní práce  

Cílem je vytvořit základové skuliny, které se provedou těţkými či lehkými stroji. Ani 

v tomto případě není vyloučena ruční práce. Před začátkem těchto prací se musí 

vypracovat projekt.  V něm se pak s objednatelem vyřeší veškeré podmínky. Těmi se 

míní velikost stavěné budovy nebo stavby, dále pak zda chce mít v místě nějaké jímky 

či uměle vytvořené vodní plochy. 

Vrtací práce  

STRIX Chomutov, a.s. tyto práce moc nepouţívá. Ale pokud se tak stane, tak slouţí 

především k vrtání studen.  

Autodoprava  

Firma má k dispozici celkem 124 vozidel a 32 nákladních aut. Celkovou autodopravu 

pro třetí strany však nezajišťuje v pravidelných intervalech. Jedná se spíše o nárazovou 

sluţbu. Veškerá vozidla primárně pouţívá pro vlastní potřebu. Jde především o firemní 

cesty, přepravu materiálu apod. 

Ekonomický a účetní servis  

Společnost si nejprve musí uvědomit, zda dokáţe uspokojit své potřeby. Poté teprve 

můţe nabízet své sluţby i externím firmám.  
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3 Analýza plánování zakázky 

Pro zpracování praktické části bakalářské práce byla vybrána zakázka, resp. rámcová 

dohoda, získaná v lednu 2020: „Opravy a údrţba skalních zářezů u OŘ Ústí n. L. 

2020/2021“, která spadá do oblasti stavebních prací, přesněji do geotechnických staveb. 

Tyto práce představují především očištění skalních svahů, odstranění uvolněných 

skalních bloků, zajištění stability skalních svahů (kotvení skalních bloků, podezdívání 

skalních bloků), popř. zřízení těţkých ochranných plotů a dynamických bariér. 

Předmětem mohou taktéţ být průzkumné práce – inţenýrsko-geologický průzkum a 

projektové práce. (Správa ţeleznic, státní organizace, 2019) 

Zakázky stavebních prací jsou řízeny stejným způsobem. Oblast geotechniky je vybrána 

záměrně poněvadţ představuje jednu z primárních činností společnosti STRIX 

Chomutov, a.s. Úmyslně je také vybrána tato rámcová dohoda. Obsahuje spoustu 

předpokladů, které společnost musí splnit. Zahrnuje také informace o subdodavatelích, 

které si firma musí zajistit, aby mohla o zakázku usilovat.    

Následující kapitoly budou jiţ obsahovat přesné údaje o této zakázce.  

3.1 Proces zakázky 

Na obrázku č. 1 jsou zobrazeny hlavní činnosti v plánování zakázek. Pro rozpadlý 

proces lze nahlédnout do přílohy B. 

Obr. 1: Průběh zakázky 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2022 

Prvním krokem procesu je získání zakázky. Společnost má dvě moţnosti. Jednou z nich 

je vyhledat danou zakázku na internetových stránkách k tomu určených. Druhou 

moţností je výzva od zadavatele k podání nabídky. Pokud se rozhodnou o zakázku 

usilovat, tak nejprve musí zkontrolovat kvalifikační předpoklady. Dispozice k tomu, zda 

vůbec STRIX Chomutov a.s. má kvalifikace k realizaci. Ve chvíli kdy tyto podmínky 
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daná organizace splňuje, je předána celá dokumentace řediteli společnosti. Ten na 

dalších základech jako je: zhodnocení poţadovaných prací, financí a také časového 

harmonogramu zhodnotí, zda o zakázku budou usilovat či nikoli.  

Po zhodnocení kritérií a kladného vyjádření ředitele přichází na řadu zpracování 

nabídky podle zadávacích podmínek. Dle zákona o veřejných zakázkách musí výzva 

k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odst. 1 obsahovat 

alespoň: 

a) identifikační údaje zadavatele, 

b) údaje o přístupu k zadávací dokumentaci, 

c) lhůtu pro podání nabídek, 

d) způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být 

podány, 

e) poţadavky na prokázání kvalifikace včetně poţadovaných dokladů, 

f) pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115 (Zákony pro lidi, 2016). 

Nejen tyto podmínky a poţadavky budou rozepsány následně níţe. A to na jiţ 

zmiňované vybrané zakázce.  

Během zpracování zadávací dokumentace se zpracovává rozpočet. Vše musí být 

v souladu se zadávací dokumentací a to přesněji s poţadavkem na způsob zpracování 

nabídkové ceny. 

Jakmile je zadávací dokumentace hotová, tak přichází čas kontroly. Kontrola všech 

dokumentů je důleţitá. Dbá se na to, aby se na nic neopomnělo a vše se podalo správně 

a to ve stanovené lhůtě. V případě, ţe je vše v pořádku, se veškeré doklady zasílají a tím 

je podání nabídky hotové. Po vyhodnocení výherce zadavatelem přichází 15denní lhůta 

na námitky.  Tato lhůta je stanovena zákonem a začíná dnem, kdy se stěţovatel 

dozvěděl o domnělém porušení tohoto zákona zadavatelem. Účastník zadávacího řízení 

se můţe písemně vzdát práva podat námitky zadavateli. Na základě vzdání se svých 

práv se lhůta zkracuje. Po uplynutí 15denní lhůty vzniká právo na uzavření smluv mezi 

dodavatelem a zadavatelem. Zadávací dokumentace jsou nastaveny tak, ţe v přílohách 

jsou jiţ vytvořeny smlouvy o dílo. Tyto smlouvy jsou vyplněny ještě před podáním 

nabídky a před uzavřením smlouvy.  
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V momentě kdy jsou uzavřeny smlouvy, můţe přijít fáze realizace. Před samotnou 

realizací probíhá předání dokumentace a informace manaţerovi zakázky. Ten bude na 

celý projekt dohlíţet a uskutečňovat jej. Bakalářská práce se na realizaci nezaměřuje. Z 

tohoto důvodu není blíţe rozepsána.  

Kaţdý projekt musí být řádně ukončen. K správnému ukončení slouţí tzv. předávací 

dokumentace. Tento protokol slouţí zároveň k předání projektu objednateli, kdy vzniká 

také konečná fakturace a vytvoření osvědčení o řádném provedení stavby.  

3.2 Získání zakázky 

Jak jiţ bylo zmiňováno, tak k získání veřejné zakázky má společnost STRIX Chomutov, 

a.s. dvě moţnosti.  

První z eventualit je se odkázat na internetové stránky. Těmito stránkami se rozumí 

příslušné weby, které zajišťují zveřejňování zakázek. Jednou z takových stránek je  

FEN – portál dodavatele.  

Smyslem webu FEN je zejména usnadnit ţivot dodavatelům. Vytvořil se komplexní 

soubor pro dodavatele, na kterém jsou zajímavé sluţby.  

Afrendlova (2021) uvádí následující příklad sluţeb:  

- „koncentrátor zakázek – díky němu najdou na jednom místě všechny veřejné 

zakázky, 

- propracovaný systém vyhledávání umoţní najít specifickou zakázku v databázi 

čítající více jak 700 000 zakázek, která se navíc kaţdý den zvětšuje, 

- hlídač zakázek upozorní na vypsání zakázky, která splňuje nastavená kritéria, 

- monitor zakázky umí sledovat ţivotní cyklus vybraných zakázek, 

- systém virtuálních profilů zadavatele usnadňuje sledování zakázek konkrétních 

zadavatelů.“ 

Druhou moţností je tzv. vyzvání společnosti, kdy příslušný zadavatel vloţí zakázku na 

internetové stránky či pouze na stránky města/obce a informuje o tom pouze pár 

společností. Tyto firmy se poté mohou rozhodnout, zda o danou zakázku budou 

soutěţit.  

https://podo.fen.cz/verejne-zakazky
https://podo.fen.cz/zadavatele-verejnych-zakazek
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Jestliţe firma neodpovídá určitým podmínkám či vlastnostem, pak zakázku nedokáţe 

zrealizovat. Proto nepodávají nabídku a nesoutěţí s ostatními firmami. V případě, ţe 

jsou kvalifikační poţadavky vyhovující, zasílají se veškeré informace řediteli. Ten pak 

na základě určitých specifikací zhodnotí další kritéria. Ředitel nehodnotí pouze 

technické specifikace, ale také finance a časový harmonogram. Finanční předpoklad je 

velmi důleţitý. Uţ před celým podáním nabídky je předpokládaná cena nízká. Coţ 

znamená, ţe některé technické specifikace jsou mnohem nákladnější nejen finančně, ale 

i časově. V časovém harmonogramu se musí hodnotit několik faktorů. Jeden z těchto 

faktorů je vytíţenost pracovníků, která je velmi důleţitá. Nastane-li situace, ţe 

v časovém plánu není místo, pak zakázku nemá kdo realizovat.  

Nejprve proběhne vyhledání dané zakázky a následné předání informací. Tyto 

informace plynou přes e-mail a přes osobní kontakt. V rámci tohoto procesního kroku 

byla identifikována jako slabá stránka komunikace a její podoba. Tato slabá stránka, je 

dále rozepsaná v kapitole návrhy řešení 

3.3 Zpracování nabídky 

K čerpání informací byl pouţit dokument, který je uveden v příloze C – Výzva k podání 

nabídek – ZD.  

Zpracování nabídky probíhá na základě zadávací dokumentace, která je dostupná také 

online: https://zakazky.spravazeleznic.cz/contract_display_6258.html. Tyto materiály 

jsou vţdy uvedeny u zveřejnění zakázky. Zadávací dokumentaci vytváří zadavatel a 

tudíţ je pokaţdé jiná. Záleţí také na její specifikaci. Zda se jedná o zakázku malého 

rozsahu, nadlimitní či podlimitní. STRIX Chomutov, a.s. nevyhledává zakázky podle 

její kategorie, ale podle předmětu. 

Veškeré dokumenty jsou k dispozici jiţ při zveřejnění veřejné zakázky. O dokumentaci 

se dále starají zaměstnanci plánování. Ti mají na starost veškeré informace, jeţ jsou 

potřeba k dokumentaci doloţit. Na začátku si musí uvědomit důleţité instrukce, které 

jsou k dispozici v podkladech, jenţ firma obdrţela. V ideálním případě si podstatné věci 

zvýraznit a následně je odškrtávat. 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/contract_display_6258.html
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3.3.1 Identifikační údaje zadavatele a úvodní informace 

Identifikací zadavatele se rozumí základní údaje. Jako je název zadavatele a jeho sídlo, 

IČO, DIČ. Nesmí chybět také kontaktní osoby ve věci zadávacího řízení a profil 

zadavatele.  

V příkladě bakalářské práce je zadavatelem Správa ţelezniční dopravní cesty, státní 

organizace se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dláţděná 1003/7, PSČ 110 00. 

Úvodními informacemi se rozumí: 

- úvodní ustanovení,  

- informace o předmětu zadávacího řízení,  

- dobra trvání rámcové dohody, a  

- místo plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody. 

Úvodní ustanovení obsahuje všeobecné informace o uzavření rámcové dohody a veřejné 

zakázky na základě určitých paragrafů zákona. Doporučuje účastníkům, aby si důkladně 

prostudovali všechny pokyny, specifikace, termíny obsaţené v zadávacích podmínkách. 

Je zde také zahrnuta celková komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem. Tato 

korespondence v zadávacím řízení musí být analogicky k § 211 Zákona vedena pouze 

písemnou formou, a to elektronicky, s výjimkou případů vymezených v ustanovení       

§ 211 odst. 3 Zákona. Je zde přesně uvedeno, ţe komunikace bude probíhat 

prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (na adrese: http://zakazky.szdc.cz/). 

Poslední odstavec úvodního ustanovení se věnuje ochraně osobních údajů (GDPR).  

Informace o předmětu zadávacího řízení obsahuje druh zadávacího řízení a to jsou 

stavební práce. Jejich charakteristika se odkazuje na zadávání sektorovou podlimitní 

veřejnou zakázku dle § 131 odst. 2 Zákona zadávané dle interních předpisů zadavatele. 

Klasifikuje se zde předmět dílčích veřejných zakázek. Ty jsou zadávané na základě 

rámcové dohody. Odkazuje na přílohu č. 1 Zadávací dokumentace (příloha D 

kvalifikační práce) – Položkový soupis prací s tím, ţe předmětem zakázky můţe být 

jakákoliv kombinace či mnoţství poloţek uvedených v této příloze. Dílčí zakázky 

budou zadávány bez obnovení soutěţe. 

Rámcová dohoda bude uzavřena na období 2 let. Místem plnění veřejných zakázek 

zadávaných na základě rámcové dohody je obvod Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 

a jejich termíny jsou blíţe rozepsány v příloze č. 4 Zadávací dokumentace (příloha E 

kvalifikační práce). 

http://zakazky.szdc.cz/
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Obr. 2: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

 

Zdroj: Správa ţelezniční dopravní cesty (2019) 

3.3.2 Podmínky účasti v zadávacím řízení 

Zadavatel stanoví podmínky účasti v zadávacím řízení, jako jsou: 

a) podmínky kvalifikace, 

- základní způsobilosti dodavatele,  

- profesní způsobilosti dodavatele, 

- ekonomická kvalifikace, 

- technická kvalifikace, 

- doloţení dalších dokladů týkajících se způsobilosti účastníka, 

- kvalifikace získané v zahraničí, 

- kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů, 

- kvalifikace prostřednictvím jiných osob, 

- společné prokazování kvalifikace, 

- kvalifikace poddodavatele, 

- doklady o kvalifikaci, 

- jednotlivé evropské osvědčení pro veřejné zakázky, 

- změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení, 

- výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, 
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- prokazování certifikátem vydaným v rámci schváleného systému 

certifikovaných dodavatelů. 

b) Technické podmínky vymezující předmět zadávacího řízení, resp. předmět 

dílčích zakázek.  

c) Obchodní a jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu zadávacího řízení, 

resp. dílčích zakázek, 

- registr smluv. 

d) Posouzení plnění podmínek. 

Podmínky kvalifikace 

Podklady k zakázce obsahují poţadavky na prokázání základní způsobilosti dodavatele. 

Ty zadavatele informují o trestní bezúhonnosti nebo schopnosti platit pohledávky.  

Základní způsobilosti také informují dodavatele, ţe pro splnění podmínek ve vztahu 

k České republice stačí předloţení čestného prohlášení.  

Poţadavky zadavatele na prokázání profesní způsobilosti dodavatele obsahují ještě 

prokázání odborné způsobilosti. Rozhodují především o tom, zda mají společnosti 

veškeré předpoklady k realizaci projektu. Zadavatel zde poţaduje předloţení výpisu 

z obchodního rejstříku a doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 

předpisů. Ty musí být v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména 

doklad prokazující příslušné ţivnostenské oprávnění. Vzhledem k tomu, ţe tato 

rámcová dohoda je realizována v oblasti geotechniky, očekává se od firem konkrétní 

oprávnění k podnikání pro následující činnosti: 

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

- projektová činnost ve výstavbě, 

- výkon zeměměřických činností, 

- geologické práce. 

K prokázání odborné způsobilosti jsou poţadovány doklady či čestná prohlášení.  

Firma STRIX Chomutov, a.s. nedokáţe vyhovět veškerým poţadavkům. Z tohoto 

důvodu je nucena si zajistit subdodavatele. Ekonomickou kvalifikací se rozumí splnění 

kritérií o celkovém ročním obratu. Při této rámcové dohodě nesměl být obrat za 

poslední tři účetní období menší neţ 100 mil. Kč bez DPH. 
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Kvalifikace technického rázu je mnohem obsáhlejší. Jak je jiţ avizováno, tak rámcová 

dohoda probíhala během dvou let a to na různých úsecích. Její hodnota nebyla uvedena. 

Byla však stanovena na základě objemu prací z předešlých let. Z tohoto hlediska je 

logické, ţe zadavatel poţadoval podílení se na příslušných pracích a to v určité hodnotě. 

Seznam stavebních prací musel obsahovat alespoň 4 stavební práce. Hodnota nákladů 

jednotlivých stavebních prací musela být nejméně 5 mil. Kč bez DPH. Takto tomu 

muselo být u kaţdé práce uvedené v seznamu, jejichţ předmětem byly práce 

geotechnického charakteru, sanace skal a skalní řízení. K tomu musela být 

přinejmenším jedna stavební práce v hodnotě 3,5 mil. Kč bez DPH. Předmětem této 

práce byla sanace skalních svahů s provedením dynamické bariéry. Dodavatel musel 

prokázat v předloţeném seznamu veškeré poţadované údaje. Především název stavební 

práce, předmět plnění, cenu, dobu realizace a identifikovat objednatele.  

V dalším seznamu poţadovaných technických kvalifikací bylo poţadováno uvedení 

členů odborného personálu. Tímto personálem se momentálně rozumí: stavbyvedoucí, 

zástupce stavbyvedoucího, projektant v oboru geotechnika a báňský projektant pro 

hornickou činnost, specialista (vedoucí práce) pro hornickou činnost – závodní, 

specialista (vedoucí práce) na geologické práce a úředně oprávněný zeměměřický 

inţenýr. Všichni tito zaměstnanci musí mít příslušné dovednosti v určitých zakázkách a 

praxi v oboru několik let. Objednatel poţadoval také prokázání odborných dovedností 

profesním ţivotopisem.  

Jednotlivé pozice mají rozdílné poţadavky. Z tohoto důvodu by bylo vhodné zde mít 

vytvořenou organizační strukturu. Tato struktura by představovala síť definovaných 

vztahů. Její propracování by nadále mohlo ukazovat veškeré zkušenosti a pravomoce 

jednotlivých zaměstnanců. Mezi ně řadíme praxi, vykonané zakázky v dané hodnotě, 

název zakázky či identifikaci objednavatele. 

Dále se očekává i určitá technika, kterou dodavatel musí předloţit u popisu technického 

vybavení. Tento soupis techniky bude mít dodavatel k dispozici při plnění veřejné 

zakázky. Její obsah se bude skládat ze seznamu nástrojů, pomůcek, provozních a 

technických zařízení. 
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Poţadavky zadavatele na doloţení dalších dokladů týkajících se způsobilosti účastníka 

zahrnují prokázání odborné způsobilosti v souladu s předpisem SŢDC Zam1 a stanovuje 

počet odborně způsobilých osob dodavatele, u kterých je odborná způsobilost 

poţadována, včetně uvedení (typu) čísla zkoušky. Dodavatel je povinen doloţit 

jmenovitý seznam zaměstnanců s příslušnými údaji.  

Zadávací dokumentace obsahují údaje na prokázání kvalifikace. A to nejen v případě, ţe 

k jejímu získání dojde v zahraničí ale i při společné účasti dodavatelů. Následně jsou 

zde poučení o prokazování zkušeností prostřednictvím jiných osob. Coţ znamená, ţe 

společnost STRIX Chomutov, a.s. můţe určitou část kvalifikací prokázat lidmi, co 

nemají pracovní poměr u firmy. V tomto případě musí zadavateli předloţit doklady, 

které se týkají dané kvalifikace. Musí také přiloţit písemný závazek osob, s nimiţ bude 

dodavatel oprávněn disponovat. V příkladu rámcové dohody se jedná o subdodavatele 

REKOP  s. r. o. Jako předmět podnikání má uvedeno v obchodním rejstříku výrobu, 

obchod a sluţby neuvedené v přílohách č. 1 aţ 3 ţivnostenského zákona a prováděním 

jejich změn a odstraňování. 

Následující body v podmínkách kvalifikace zahrnují informace o tom, jak prokazovat 

způsobilosti. O tom, ţe zadavatel můţe před uzavřením smlouvy si vyţádat předloţení 

originálu nebo ověřených kopií o kvalifikaci. Jedná se zde také o poučení při změnách 

kvalifikace účastníka zadávacího řízení.  

Technické podmínky 

Zadavatel bude uvádět předmět dílčích zakázek v písemné výzvě k poskytnutí plnění na 

základě rámcové dohody. 

Obchodní a jiné smluvní podmínky 

Obchodní a jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu zadávacího řízení, 

popřípadě dílčích zakázek jsou vymezeny prostřednictvím závaţného znění rámcové 

dohody, které je přílohou č. 4 Zadávací dokumentace (příloha E kvalifikační práce). Od 

těchto podmínek se účastník nemůţe odchýlit.  

Registr smluv obsahuje informace o uveřejnění uzavřených smluv. Varuje účastníky, 

aby označili části, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo části, které nesmí 

být uveřejněny.  Pokud budou některé části takto označeny, tak se dodavatel musí řídit 

dalším odstavcem. Ten nám říká, ţe je účastník povinen předloţit Čestné prohlášení, 

zpracované v souladu s přílohou č. 5 Výzvy (příloha F kvalifikační práce). 
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Posouzení splnění podmínek účasti 

Posouzení splnění podmínek spočívá v posouzení, zda jsou nabídky zpracovány podle 

zadávacích předpokladů. Součástí posouzení jsou i kvalifikace. Posouzení můţe 

probíhat aţ po hodnocení nabídek. V takovém případě bude provedeno alespoň u 

vybraného dodavatele.  

Posouzením bude podléhat i výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné 

zakázky. Popisuje se, i jakým způsobem se nabídková cena bude rozebírat. A to za 

předpokladu, ţe to bude nezbytné a potřebné k výším nabídkovým cenám.  

Jsou zde poučení, jakou metodou můţe zadavatel ověřovat věrohodnost v poskytnutých 

údajích. A také na jakém základě můţe být vyloučen účastník z výběrového řízení. 

3.3.3 Pravidla pro výběr dodavatele 

Zadavatel je povinen vybrat k uzavření rámcové dohody účastníka zadávacího řízení, 

jehoţ nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. To znamená, ţe 

komise jmenovaná zadavatelem seřadí nabídky podle ceny vzestupně. Vybere tu, která 

je nejniţší, tj. na prvním místě. 

3.3.4 Požadavky na zpracování nabídkové ceny 

Během vypracování a sladění všech osvědčeních o kvalifikacích a jiných podmínkách 

se vytváří rozpočet. Zde se rozpočtem rozumí cenová nabídka, respektive cenový odhad 

nabízeného zboţí nebo sluţby, který je dodavatel schopen zajistit. U veřejných zakázek 

je jiţ samozřejmostí, ţe musí vymezovat druh, jakost a mnoţství poţadovaných prací, 

dodávek a sluţeb. Na základě těchto dokumentů se dokáţe sestavit výkaz výměr. 

Rozpočtář vše musí konzultovat se svými kolegy a nadřízenými, aby nedošlo 

k vysokým ztrátám. 

Nabídková cena je zpracována v korunách českých bez DPH a zaokrouhlená na dvě 

desetinná místa. Je vypracována dle přílohy č. 1 Zadávací dokumentace (příloha D 

kvalifikační práce). Vyplívá zde poučení o nesplnění zadávacích podmínek a o tom jak 

správně má být stanovena cena dílčích stavebních prácí. 

V nabídkové ceně můţe být zahrnuta i peněţní jistota. Výši jistoty stanoví zadavatel 

v zadávací dokumentaci v absolutní částce a to ve výši aţ 5 % předpokládané hodnoty. 

Pokud uchazeč v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zruší, změní 
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nabídku či odmítne uzavřít smlouvu, tak bude tato záruka pouţita jako pokuta a tudíţ 

nebude navrácena.  

3.3.5 Lhůta pro podání nabídek a zadávací lhůta 

Lhůta pro podání nabídek je stěţejní část. Pokavaď je zadávací dokumentace 

zpracovaná aţ po ukončení lhůty, tak ţádná nabídka podána není.   

V příkladě bakalářské práce šlo podat nabídku do 08.01.2020 08:00. Pokud nebyla tato 

doba dodrţena nebo byla nabídka podána jiným způsobem, tak ji zadavatel neotevřel. 

Obratem vyrozuměl účastníka o tom, ţe jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro 

podání nabídky.  

Zadávací lhůta činila 60 dnů, počínaje koncem lhůty pro podání nabídek. Zadávací 

lhůtou se rozumí lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení 

odstoupit.  

3.3.6 Ostatní informace 

Do ostatních informací řadíme: 

- zadávací dokumentace a její dostupnost, 

- prohlídka místa plnění, 

- vysvětlení zadávací dokumentace, 

- změna zadávací dokumentace, 

- vyhrazené změny závazku, 

- rozdělení zadávacího řízení na části, 

- varianty, 

- poţadavky zadavatele na obsah a formu nabídek, 

- další podmínky pro uzavření rámcové dohody, 

- vyuţití poddodavatele, 

- platby poddodavatelům, 

- zrušení zadávacího řízení, 

- závěrečná ustanovení. 

Dostupnost zadávací dokumentace je uveřejněna na stránkách zadavatele. Prohlídka 

místa plnění se nekoná. Zadavatel ji neumoţňuje. 
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Vysvětlení zadávací dokumentace je odkázáno na zadavatele, který bude směřovat 

veškeré odpovědi do elektronického nástroje E-ZAK. Následně komunikuje změnu 

zadávací dokumentace. A to tak, ţe ji můţe zadavatel změnit či doplnit před uplynutím 

lhůty pro podání nabídek. Dalším bodem zadavatel nevyhrazuje změnu závazku 

z rámcové dohody. Informuje, ţe zadávací řízení není rozděleno na části a zadavatel 

nepřipouští ani nepoţaduje předloţení variant nabídky. 

Způsob podání nabídek a forma předloţených dokumentů je jasně stanovena. Nabídka 

musí být podána elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje    

E-ZAK, který je profilem zadavatele. Účastník předloţí úplnou elektronickou verzi 

nabídky včetně všech příloh. Způsob správného podání nabídky je vysvětlen na 

internetových stránkách: http://zakazky.szdc.cz/manual.html.  Poţadavky zadavatele na 

obsah, se zaměřují také na informace podání nabídky více osob společně. Také musí být 

uveden jeden ze společníků, který bude zapsán ve smlouvě či jiném dokumentu a 

označen jako vedoucí společník.  

Jednou z podmínek je, uzavření rámcové dohody v písemné listinné podobě.  Druhá 

z podmínek nám říká, ţe pokud je účastník právnickou osobou, která není 

zaregistrována v evidenci skutečných majitelů nebo v evidenci obdobné, tak musí 

předloţit určité doklady. Další podmínky zadavatel nevyţaduje.  

Pokud společnost vyuţije poddodavatele, tak musí určit část dílčích zakázek, které 

hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů. Eventuálně předloţit seznam poddodavatelů 

za specifických podmínek. Na ţádost poddodavatele nebudou převedeny splatné částky 

úhrady dílčí zakázky přímo poddodavateli.  

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu kdykoliv před 

uzavřením rámcové dohody.  

A nakonec, závěrečné ustanovení apeluje na tom, ţe účastníkovi nenáleţí ţádná úhrada 

nákladů, které vynaloţil na účast v řízení.  

3.4 Kontrola 

Jakmile jsou veškeré podmínky ze zadávací dokumentace zpracovány, tak nastává doba 

kontrol. Tyto revize zajišťují to, ţe se na nic nezapomene a vše bude správně vyplněno. 

Ve společnosti STRIX Chomutov, a.s. to dělá především jeden člověk a to ten, který 

připravuje veškeré podklady k zadávací dokumentaci.  

http://zakazky.szdc.cz/manual.html
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Hlavním nedostatkem v tomto procesu byla analyzována vlastní kontrola. Zaměstnanec, 

který připravuje podklady k podání nabídky má jiţ vše nastudované. Dokáţe proto 

přehlédnout maličkosti. Uţ jen z toho důvodu, ţe celé doklady zařizoval především on 

sám. Zpětná kontrola sebe samého není dokonalá.  

Hlavní slabou stránkou je zasvěcenost pouze jedné osoby do přípravy dokumentace 

k podání nabídky. Ve chvíli kdy tento člověk onemocní, bude jinak indisponován nebo 

podá výpověď, nebude ţádná kompetentní osoba k přípravě této dokumentace. 

Společnost STRIX Chomutov, a.s. nemá vytvořenou ţádnou strukturu prací a 

odpovědností, proto jsou odkázáni na předchozí zkušenosti. Jakmile nastoupí na pozici 

plánování nový zaměstnanec tak nebude schopen zvládnout přípravu dokumentů. Nemá 

totiţ k dispozici ţádné podklady ani informace na koho se můţe v určitém kroku 

plánování obrátit. Nejvhodnějším řešením je navrhnout všeobecnou matici 

odpovědnosti. Přiřazení odpovědnosti k jednotlivým činnostem zajistí snadnější přechod 

nejen na nového zaměstnance. Rozdělí také činnosti pod správná oddělení, která by za 

ně mělo zodpovídat. 

3.5 Podání nabídky a její vyhodnocení 

Kontrola je hotová a vše je v pořádku. Přichází čas k podání nabídky. Nabídka se 

podává v souladu se zadávací dokumentací, a to přesněji v termínu pro podání nabídky 

a to příslušným způsobem. Jak jiţ bylo zmiňováno, tak nabídka musí být podána 

elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. 

Poté, co zadavatel obdrţí nabídky, přistoupí k samotnému hodnocení nabídek. 

Hodnotící kritéria a metody hodnocení jsou stanoveny na samém začátku zadávacího 

řízení. Podle těchto pravidel se musí zadavatel nebo hodnotící komise řídit. K čemu se 

zadavatel v zadávacích podmínkách zavázal, to musí při hodnocení dodrţet. Zadávací 

lhůtu není objednatel povinen stanovit. Pokud tuto lhůtu stanovuje, musí odeslat 

oznámení o výběru dodavatele ještě před koncem této doby. V příkladě bakalářské 

práce je to 60 dnů od konce lhůty pro podání nabídek. 

Po doručeném oznámení o výběru nejvhodnější nabídky musí zadavatel ponechat lhůtu 

k podání námitek. Kaţdému z uchazečů běţí 15denní lhůta samostatně, a to ode dne 

doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.  
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Pokud ve stanovené lhůtě nebyly podány ţádné námitky, tak zadavatel uzavře smlouvu 

s vybraným uchazečem do 15dnů. Vybraný uchazeč je povinen náleţitě komunikovat, 

aby smlouva mohla být uzavřena v této lhůtě. Pokud tak neučiní, tak má zadavatel právo 

oslovit uchazeče, který je další v pořadí. 

Smlouva o dílo byla jiţ předmětem zadávací dokumentace. Rámcová dohoda bude 

podepsána v písemné listinné podobě. O jejím podepsání je zadavatel povinen 

vyrozumět všechny účastníky, se kterými bylo moţné smlouvu uzavřít, tj. druhému a 

třetímu v pořadí, pokud byl takový počet vůbec hodnocen. Zadavatel je také povinen 

uveřejnit uzavření smluv na svém profilu.  

Opravu a údrţbu skalních zářezů u Oblastního ředitelství Ústí n. L. 2020/2021 vyhrála 

společnost STRIX Chomutov, a.s. v lednu 2020. Rozhodnutí o výběru dodavatele je 

znázorněno v příloze F. 

3.6 Další průběh zakázky 

Během zajišťování uzavření smlouvy dochází k předání dokumentace a všech informací 

danému manaţerovi stavby. Ten má průběţné informace jiţ od přípravy nabídky. Dále 

dochází k přebrání staveniště a k jednání s objednatelem. Jedná se především o 

postupech prací, termínovaném plnění a nakonec i celkovém plánu. Ze strany 

společnosti STRIX Chomutov, a.s. je do této diskuze zapojen ředitel nebo manaţer 

zakázky a stavbyvedoucí.  

Realizace samotné zakázky uţ je pouze na stavbyvedoucím. Ten si zajišťuje stavbu a 

veškerý materiál sám. V některých případech mu pomáhá asistentka, která vyřizuje 

objednávky materiálu.  

Po dokončení stavby se sepisuje předávací protokol. Hotová stavba se oficiálně předává 

objednateli. V příkladě: „Opravy a údrţba skalních zářezů u OŘ Ústí n. L 2020/2021“ 

se dílčí zakázky jednotlivě fakturovali a následně i předávali. Vţdy společnost musela 

objednavatele vyrozumět o hotové dílčí zakázce.  

Jakmile je předávací protokol sepsán, posílá se do kanceláře asistentce, která 

vypracovávala celou zadávací dokumentaci. Ta následně připraví ještě osvědčení o 

řádném provedení stavby a nechá jej potvrdit. Záznam pak slouţí jako podklad pro další 

soutěţe.  
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4 Návrhy na zefektivnění plánování zakázky 

V předchozí kapitole byla identifikována slabá místa ve třech krocích analyzovaného 

průběhu zakázky. V kapitole získání zakázky – podmínky kvalifikace byl identifikován 

nedostatečným informační tok. V podmínkách kvalifikace byla poté shledána jako 

neuspokojivá organizační struktura. V neposlední řadě bylo v kapitole kontrola 

identifikováno nedostatečné rozdělení pravomocí. Zásadním nedostatkem je to, ţe 

společnost STRIX Chomutov, a.s. nemá pevně danou ţádnou organizační strukturu ani 

strukturu odpovědnosti. Tento krok je velmi důleţitý, proto by se měl generální ředitel 

firmy zamyslet a nechat je vytvořit. Organizační struktura jim zajistí orientaci ve 

vztazích mezi zaměstnanci. Bude řešit také vzájemné kompetence, vazby a 

odpovědnosti. Struktura zajišťuje jednoduší komunikaci mezi pracovníky na stavbě a 

zaměstnanci v kanceláři. Na stavbě musí být jasné, kdo se komu zodpovídá. Kdo 

přerozděluje činnosti, které mají být vykonány.  Pro zaměstnance v kanceláři je to také 

velmi důleţité. Sám ředitel společnosti občas neví, kdo jaké kompetence zastává. Z toho 

důvodu se stává, ţe ztrácí přehled, koho pověřil vyhotovením některých dokumentů. 

Stává se, ţe některé úkony občas zadá i osobě, která k tomu nemá pověření a má na 

starosti jiné činnosti.  

Matice odpovědnosti naopak zajistí hladký chod při plánování jednotlivých zakázek. 

Všeobecná metoda zabezpečí, ţe kaţdá část prací bude někomu přiřazena. Budou jasné 

osoby, které danou činnost realizují a podporují ji konzultací. Nesmí se opomenout na 

klíčového člověka v jednotlivých činnostech, a to takového, který za daný úkol 

zodpovídá. Firma nemá řádně zdokumentovaný chod činností a spoléhá se pouze na 

předchozí zkušenosti. To vede k dalšímu problému. Zaměstnanci jsou s přípravou 

zakázky natolik sţiti, ţe jakákoli změna je nepřípustná. Z tohoto důvodu je pro ně 

nepřijatelné provést během plánování jakékoliv změny. Ovšem ty mohou být velice 

efektivní.   

Ve společnosti probíhá komunikace jak písemnou, tak i ústní formou. Písemná forma 

probíhá prostřednictvím e-mailu. Pro společnost je vhodnější zvolit jiný komunikační 

kanál neţ pouhý e-mail. Tento komunikační prostředek je pro častou korespondenci 

nepřehledný, zdlouhavý. Odesílatel můţe na odpověď čekat v řádu dní ale také týdnů. 

Zaměstnanci nemusí kontrolovat svojí e-mailovou schránku denně, ačkoli se to od nich 

očekává. Co se týče upozornění, tak jsou jiné komunikační sítě spolehlivější. 
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4.1 Organizační struktura 

Na vedoucích pozicích jsou manaţeři, kteří se vypracovali z pozice dělníka. Jejich 

myšlenka vytvoření společnosti, která se zaměřuje na sanaci skal, jim přinesla mnoho. 

Na druhou stanu nemají znalosti v důleţitých věcech, jako je sestavení organizační 

struktury společnosti. Pro společnost je vhodné vytvořit organizační strukturu 

hierarchického postavení zaměstnanců v kancelářích. Organizační struktura pro tyto 

zaměstnance je prevencí pro případné nesrovnalosti. Ty mohou vzniknout při 

delegování pravomocí. Vzhledem k tomu, ţe se bakalářská práce zaměřuje na plánování 

zakázky, tak návrhem zde je především skladba dělníků. Struktura bude vytvořena 

netradičním způsobem tak, aby zohledňovala konkrétní potřeby společnosti. Struktura 

bude obsahovat kvalifikační dovednosti pracovníků. Bude se rozpadat na níţe uvedené 

podmínky, které uvádí zadávací dokumentace. 

Kaţdá zakázka je jiná, jelikoţ se mění její kvalifikační podmínky. Z tohoto důvodu není 

moţno vytvořit stálou víceúrovňovou skladbu zaměstnanců. V projektu můţe být 

pokaţdé jiný stavbyvedoucí, projektant i specialista. Stavbyvedoucí má na starosti celou 

zakázku a má pod sebou vţdy jiné pracovníky. Tím důvodem je změna zadávací 

dokumentace na základě předmětu stavby. Tato dokumentace můţe obsahovat přesný 

seznam pracovníků, který je vyţadován na staveništi. Soupis dále obnáší vykonané 

odborné zkoušky, vzdělání v určitém zaměření, praxi v oboru, zkušenosti s řízením 

nebo jméno a hodnotu stavby, na které se zaměstnanec podílel. Proto tato struktura musí 

obsahovat veškeré získané zkušenosti pracovníků. Hierarchie pracovníků se poté bude 

sestavovat na základě postavení. Jedem z pracovníků můţe zastávat funkci jak 

stavbyvedoucího, tak i projektanta. Z tohoto důvodu bude v kaţdé zakázce jiná 

hierarchie.  

Jedním z jednoduchých nástrojů pro vytvoření struktury je Microsoft Excel. Tenhle 

tabulkový procesor nemusí jedinec ovládat bezchybně. I bez předešlého školení zvládne 

vytvořit tabulku, ve které se dá filtrovat. Tabulka bude obsahovat kvalifikační 

podmínky, které lze vyhledat v zadávací dokumentaci. Filtrace umoţní usnadněné 

hledání zaměstnanců splňující potřebné předpoklady. Vhodné je také vytvoření 

příslušných sloţek zaměstnanců.  V nich poté nalezneme veškeré dokumenty a 

certifikáty o vykonaných odborných dovedností.  
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Kvalitně vypracovaná struktura zajistí efektivnější a hlavně rychlejší vyhledání 

potřebného zaměstnance. Oddělení plánování zakázky se nebude muset zdrţovat 

prohledáním údajů o zaměstnancích a jejich dovednostech. To vše bude na jednom 

místě. Vše bude vypovídat z vytvořené tabulky, poté postačí dát dohromady dokumenty 

z vytvořených sloţek pracovníků. Tabulku bude nutno průběţně aktualizovat. Tabulka 

se bude muset upravit, a to ve chvíli, kdy některý z pracovníků firmy získá nové 

zkušenosti. Jednou ročně je poté nutno zvýšit počet let v oboru. To zajistí aktuální 

informace potřebné k efektivnímu vyhledávání v tabulce zaměstnanců. 

4.2 Matice odpovědnosti  

Kontrola sebe samého není dokonalá. Je vhodné nechat revizi na někom jiném neţ na 

tom, kdo všechny dokumenty připravuje. Celkovou kontrolu dokumentů by mělo 

zajišťovat oddělení kontroly a supervize. Matice odpovědnosti je navrhnuta tak, aby si 

kaţdý pracovník uvědomil svůj úkol. Pokud společnost zavede do svého systému tuhle 

nebo podobnou matici, tak se celý proces plánování urychlí. Činnosti budou moci 

probíhat zároveň. Odpovědnost za zpracování zakázky bude rozdělena mezi více 

pracovníků, kde kaţdý bude zodpovídat za konkrétní činnost. Kaţdý z pracovníků bude 

také přesně vědět, kterou činnost má realizovat. Bude vědět, které činnosti má 

konzultovat s odpovědnou osobou.  Nesmí se opomenout na tok informací, který je zde 

velmi důleţitý. O něm budeme mluvit v další podkapitole.  

V projektu byly identifikovány následující typy osob zodpovědné za konkrétní činnosti 

projektu.  Sestavený tým se skládá ze všech oddělení, který má podnik k dispozici. 

Přidán byl také Zadavatel, který je důleţitou osobou pro plánování celé zakázky.  

Výkonný ředitel a oddělení plánování zakázky jsou zodpovědní za splnění téměř všech 

aktivit v plánování projektu. Oddělení plánování zakázky zodpovídá skoro za polovinu 

činností. Tyto činnosti představují především zkompletování dokumentů a náleţitých 

písemností.  Za aktivity nejen zodpovídá, ale také je realizuje. Výkonný ředitel je 

zodpovědný za komunikaci s vedoucím stavby a zadavatelem. Je klíčovým člověkem, 

který je k dispozici při průběhu daného projektu.  

Další nezbytné oddělení je ekonomické. Spolu s rozpočtářem mají na starosti činnosti 

týkající se financí.  Je od nich očekávaná spolupráce především při sestavování cenové 

nabídky a jistoty, pokud je zadána. Ekonomické oddělení dále zajišťuje zpracování 

účetních dokladů, vyúčtování za pracovní cesty. Uvolňuje prostředky na nákup 
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materiálu a potřebných sluţeb, například pronajmutí helikoptéry apod. V konečné fázi 

mají na starosti celé vyúčtování projektu.   

Zadavatel vstupuje do činností aţ v polovině plánování. To, ţe vypsal veřejnou 

zakázku, neznamená, ţe se společnost účastní soutěţe. Z tohoto důvodu není na začátku 

vůbec zainteresován. Pokud zadavatel vyhodnotí zadávací řízení ve prospěch 

společnosti STRIX Chomutov, a.s., tak musí začít komunikovat s příslušnými 

zaměstnanci. Je povinen být k dispozici k projednávání podmínek a případných změn. 

Správně by měl i dohlíţet na řádné vykonávání poţadavků a průběţně kontrolovat 

průběh zakázky. Jakmile je staveniště, jinými slovy projekt předán, tak jeho působení 

nekončí. Po ukončení projektu se ještě vystavují protokoly o řádném provedení stavby. 

U těch musí být zadavatel přítomen, vyţaduje se od něj podpis protokolu. Můţe nastat 

situace, kdy zadavatel dokumenty nepodepíše. To nastává v případě, ţe je s realizací 

velmi nespokojen. Stejně jako zadavatel, tak i vedoucí stavby vstupuje do projektu aţ 

v polovině činností, které jsou potřeba vykonat. Stavbyvedoucí zabezpečuje odborné 

vedení prováděné stavby. Koordinuje práce podřízených pracovníků, zajišťuje 

ekonomické i technické parametry a následně je i kontroluje. Realizuje předání 

staveniště objednateli a poté zřizuje předávací protokol o ukončení stavby. Má na 

starosti také podklady pro konečnou či průběţnou fakturaci. Komunikuje se 

zadavatelem o případných pracích, které se musí udělat navíc či naopak, které nemusí 

vůbec.  

V průběhu plánování byly identifikovány další zainteresované osoby, které mají na 

průběh plánování zásadní vliv. Tyto osoby se na projektu aktivně podílejí. Poskytují 

především konzultace k danému úkolu. Také mají na starosti skryté činnosti. Skrytými 

činnostmi se rozumí jednotlivé úkoly, které jsou jiţ při konkrétních zakázkách, proto 

v matici nejsou zaznamenány. Kaţdý projekt je jedinečný, není moţné zachytit 

všeobecné realizační činnosti. Z tohoto důvodu je vedoucí stavební výroby, vedoucí 

střediska obchodu a sanačních materiálů, vedoucí střediska kovovýroby a geotechnici 

klíčový aţ při konkrétních zakázkách. Zajišťují objednávku materiálu, řeší horninové 

prostředí, stabilitu a bezpečnost stavby. Vedoucí kontroly a supervize pak dohlíţí na 

všechny činnosti. Z pohledu plánování zakázky kontroluje především dokumenty, které 

byly vytvořeny. Z hlediska realizace jednotlivých zakázek pak dohlíţí na to, aby 

jednotlivé úkoly byly správně vykonány. Snaţí se nacházet řešení problematických 

situací nejen při stavbě, ale také ve vztahové sféře mezi zaměstnanci.  
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Obrázek č. 3 představujíce vytvořenou matici RACI, která je doporučena zavést ve 

společnosti.  

Obr. 3: Matice odpovědnosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování, Excel 2022 

Legenda: R – osoby, které na úkolu pracují; A – osoba, odpovědná za úkol jako celek;  

C – osoby, které mohou podpořit úkol konzultací; I – osoby informované o výsledku 

nebo postupu plněná 
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4.3 Tok informací 

Jak je jiţ zmiňováno, tak písemná komunikace probíhá pouze přes e-mail. Ten se 

povaţuje v tomhle případě za neefektivní nástroj. Existuje mnoho prostředků, které 

nabízí spoustu moţností na jednom místě. Takové nástroje nabízí například Microsoft, 

Google nebo společnost Slack Technologies.  

Microsoft Teams 

Bezplatná podpora MS Teams pro týmovou práci nabízí textovou, hlasovou i 

videokomunikaci. Nejoblíbenějším nástrojem pro firmy je balíček Microsoft 365 

Business Basic, který vychází €5,10 měsíčně na uţivatele. Placená verze umoţňuje 

pořizovat záznamy z videoschůzek, poskytuje jednotlivým uţivatelům větší úloţný 

prostor. Nabízí jak webovou verzi tak i mobilní. (Microsoft, n.d.) 

Hlavní výhodou od Microsoftu zůstává připojení offline neboli načtení dokumentů i bez 

připojení internetu. Zaměstnanci tak můţou ze sloţek brát dokumenty, psát e-maily a 

dělat zkrátka cokoli, jako by byli on-line. Po připojení k internetu se vše automaticky 

aktualizuje. (Šéfbot.cz, n.d.) 

Google Workspace 

Dříve G Suite, nyní Workspace. Workspace je placený balíček kancelářských aplikací 

od firmy Google, který je k dispozici v uceleném balíku. Aplikace, které spadají do 

tohoto pracovního prostoru, jsou známé. Jsou jimi například Gmail, Drive, Meet, 

Calendar a další. Skvělou věcí je také to, ţe je vše ukládáno cloudově, coţ znamená, ţe 

kaţdý kdo má přístup k dokumentům, tak vidí změny v reálném čase. Licence je 

rozdělena na čtyři tarify a to Business Starter (4,68 €), Business Standard (9,36 €), 

Business Plus (15,60 €) a Enterprise (sdělí prodejní oddělení). Ceny uvedené 

v závorkách se platí měsíčně za uţivatele. Rozdíly mezi těmito produkty jsou především 

v počtu účastníků na videokonferencích a ve velikosti cloudového úloţiště. (Ubíková, 

2021) 

Nové řešení je poměrně chytré, všechno je v aplikaci Gmail. V Gmailu přibyla nová 

záloţka Spaces, která obsahuje projekty a jsou v ní i dokumenty z aplikací Google, tedy 

Dokumentů, Tabulek, Prezentací či Formulářů. Byl sem zde i přidán další komunikační 

kanál, který nese název Místnosti. (Schön, 2021) 
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Slack 

Podle Kirilla (2019) je Slack super krásná a s mnoha aplikacemi 3 stran integrovaná 

appka. Tato aplikace je populární mezi mladými firmami a start-upy. Pro základní 

funkcionalitu je tato sluţba zadarmo, je snadno nastavitelná a volně dostupná. Také je 

jednoduše propojitelná s dalšími sluţbami, které se dají na cloudu zakoupit neboli spíše 

pronajmout.  

Aplikace umoţňuje sdílet s členy různé soubory, prezentace, fotografie a videa a to vše 

v reálném čase. Lze také vytvářet upozornění, seznamy úkolů, hlasování nebo import 

událostí z Google kalendáře nebo aplikaci s nástroji, jako jsou Dropbox, Google+, 

Twitter a další. Pro efektivnější fungování se můţe vybrat ze dvou tarifů – Standard 

(6,25€) a Plus (11,75€). Ceny jsou uvedeny za aktivního uţivatele při roční fakturaci. 

Aby bylo moţné vyuţít roční vyúčtování, tak musí být výsledná částka vyšší neţ 

1 860€. Rozdíl mezi těmito sluţbami je v systému jednotného přihlašování a 

exportování komunikací. Verze Free archivuje pouze posledních deset tisíc zpráv a 

ostatní automaticky maţe, nemá ani přístup ke všem aplikacím a nelze volat s více 

kolegy najednou. (Redakce DSL.cz, 2019) 

Shrnutí 

Všechny tyto nástroje mají jedno společné, a to pracovní prostor, který se dá rozdělit na 

skupiny. Společnost STRIX Chomutov, a.s. by měla přesedlat z pouhého e-mailu na 

jinou komunikační síť, která umoţňuje sdílet dokumenty na jednom místě a to 

v reálném čase. Také je vhodné vytvořit příslušné místnosti, které zajistí kvalitní tok 

informací mezi členy týmu. Místnost bude mít název shodný se zakázkou. 

Pro kaţdou zakázku bude vytvořena jedna místnost, která bude mít vloţenou strukturu 

činností. Jednotlivě ji budou příslušníci, kteří za ni mají odpovědnost odškrtávat. To 

zajistí skvělý přehled všech zakázek a to na jednom místě. Manaţer plánování tak bude 

mít souhrn o jednotlivých zakázkách. Bude vědět, v jakém jsou stádiu, a tím na ně 

dokáţe rychle reagovat.   
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V neposlední řadě byla vytvořena tabulka č. 1, která shrnuje informace o zmíněných 

komunikačních sítích.  

Tab. 1: Srovnání komunikačních sítí 

  

Google workspace 

Business 

Standard 

Microsoft Teams 

Business Bacis 
Slack Business+ 

Cena na uživatele za měsíc 9,36 € 5,10 € 11,75 € 

Čeština ✓ ✓ ✓ 

Audio/videohovory ✓ ✓ ✓ 

Počet účastníků 150 300 15 
Doba hovoru 24 hodin 30 hodin neuvedeno 
Vyhledávání v historii neomezeně neomezeně neomezeně 

Mobilní aplikace ✓ ✓ ✓ 

Přístup přes web ✓ ✓ ✓ 

Osobní úložiště 2 TB na účastníka 1 TB na účastníka 20 GB na účastníka 

Sdílené soubory ✓ ✓ ✓ (externí aplikace) 

Integrované aplikace 
12+ Google 

aplikací 
250+ Microsoft 

aplikací 
2 400+ externích 

aplikací 

Práce bez internetu X ✓ X 

e-mail s vlastní doménou ✓ ✓ X 

Zabezpečení ✓ ✓ ✓ 

Zkušební verze 14 dní 30 dní 0 dní 

    Euro k 21.4.2021 24,37,- Kč 

  

    Zdroj: Microsoft (n.d.), Google Workspace (n.d.), Slack (n.d.), zpracováno autorkou 
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Závěr 

Hlavním cílem bylo na základě zjištěných informací a provedeného podrobného 

zkoumání zakázky představit vlastní návrhy řešení. Rozbor se zabýval konkrétní 

zakázkou, kterou se stala oprava a údrţba skalních zářezů u OŘ Ústí n. L. 2020/2021. 

Tato zakázka byla společností vyhrána v lednu roku 2020. 

Podle analýzy zakázky bylo zjištěno, ţe slabými stránkami jsou nevytvořené 

organizační struktury. V této práci byla popsána netradiční struktura, která se 

zaměřovala na odbornost pracovníků na stavbě. Bylo také navrhnuto, aby si společnost 

vytvořila hierarchickou strukturu především zaměstnanců v kancelářích. Další slabou 

stránku autorka shledala v rozdělení odpovědností mezi jednotlivými odděleními, jako 

jsou finanční oddělení nebo oddělení plánování, která připravují zakázku k podání 

nabídky. Na základě toho byla navrhnuta matice RACI. Matice přesměruje odpovědnost 

na více neţ pouze na jednoho z pracovníků a určí komunikační proces mezi 

jednotlivými zaměstnanci. K zlepšení komunikace mezi pracovníky je vhodná volba 

jiné komunikační sítě. A to například Microsoft Team, Google Workspace nebo Slack. 

Přesná volba nebyla navrhnuta, neboť autorka nechce konkretizovat produkty, které si 

jsou konkurenční na trhu. Byla však vytvořena tabulka, která s výběrem dokáţe firmě 

pomoci.  

Práce byla rozdělena do dvou částí, a to části teoretické a praktické. V teoretické části 

byla představena společnost jako taková. Představen její předmět podnikání a blíţe 

popsána charakteristika její činnosti. Následně byly představeny konkrétní zakázky, 

které vykonávala v primární činnosti.  Byly také vymezeny teoretické poznatky s danou 

problematikou. A to problematikou plánování veřejné zakázky.  

V praktické části byla nejprve zanalyzována konkrétní zakázka. Byl popsán celý proces 

od vyhledání zakázky, přes její získání aţ po její ukončení. Na základě toho byly 

zjištěny slabé stránky v procesu plánování. A následně byla navrhnuta příslušná řešení, 

která mohou nedostatky eliminovat. 
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Abstrakt 

Říčková, A. (2022). Plánování zakázky a návrhy na její zefektivnění (Bakalářská práce), 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Česko.  

 

Klíčová slova: projekt, plánování, nástroje projektového managementu, veřejná 

zakázka, zadavatel, zadávací dokumentace 

 

Tato bakalářská práce je zaměřena na plánování zakázky a návrhy na jeho zefektivnění.  

Cílem je zanalyzovat průběh konkrétní zakázky podnikem, identifikovat jeho 

nedostatky a navrhnout řešení pro jeho zefektivnění. Teoretická část seznamuje čtenáře 

se základními pojmy projektu a veřejnými zakázkami. Následně jsou popsány vybrané 

nástroje projektového managementu V neposlední řadě je čtenář seznámen s vybranou 

společností. Praktická část se zaměřuje na analýzu konkrétní veřejné zakázky.  Je zde 

rozebrán a popsán její současný průběh. Podle zpracované analýzy konkrétní zakázky 

jsou představeny návrhy řešení pro jeho zefektivnění.   

  



 

Abstract  

Říčková, A. (2022).Company order planning and proposals for it’s streamlining 

(Bachelor Thesis). University of West Bohemia, Faculty of Economics, Czech 

Republic. 

 

Key words: project, planning, project management tools, public contract, contracting 

autority, tender documentation 

 

This bachelor thesis is focused on order planning and proposals for its streamlining. The 

aim is to analyze the course of a specific order by the company, identify its 

shortcomings and propose solutions to make it more efficient. The theoretical part 

introduces the reader to the basic concepts of the project and public procurement. 

Subsequently, selected project management tools are described. Last but not least, the 

reader is acquainted with the selected company. The practical part focuses on the 

analysis of a specific public contract. The current course is analyzed and described here. 

According to the analysis of a specific order, solutions are presented to make it more 

efficient. 

 


