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Co je to contract
management?

● Odborná konstrukčně-právní činnost vyvíjená při
realizaci výstavbových projektů, spočívající zejména
v administraci smluvních procesů vyplývajících ze
soustavy oprávnění a závazků založených smlouvou
mezi investorem/objednatelem a zhotovitelem

● Čas, peníze a kvalita



Kdo je Contract manager?

● Contract manager není:
● právní specialista
● ekonom ani obchodník
● business development manažer
● projektový manažer
● stavbyvedoucí 
● administrativní pracovník/sekretářka

● Contract manager je:
● třeba Karmen 😊



Věděli jste, že…

„V sexisticky orientované společnosti se chlapci domnívají, že je
spravedlivé, když se jim dostává více pozornosti a mimoděk si více
pozornosti také nárokují. Když se jim jí dostává méně (případně i
,jenom‘ stejně jako dívkám), nabývají dojmu, že jsou
diskriminováni.“

(Spenderová, 1985, s. 95)

Tak to hlavně moc nešiřte. (Ještě by si přišli diskriminovaní!) 😊



Sexismus ve stavebnictví
● Sexismem rozumíme jakýkoliv projev 

založený na myšlence, že osoba nebo 
skupina osob má z důvodu svého pohlaví 
podřadné postavení.

● V rámci průzkumu organizovaného 
iniciativou #StOpE bylo zjištěno, že 82 %
dotázaných žen „se na pracovišti 
pravidelně setkává se sexisticky 
motivovanými postoji nebo 
rozhodnutími.“

● V lednu 2022 se skupina Colas připojila k 
iniciativě #StOpE, jejímž cílem je bojovat 
proti každodenním projevům sexismu na 
pracovišti.

● Stala se tak první stavební společností, 
která se do tohoto programu zapojila.

„ Paní zřejmě není schopna 
pochopit skutečné technické a 
organizační problémy, které 
mohou na stavbě vzniknout.“ 

„To jako ženská nikdy 
nepochopíte.“

„Dáma promine…“

„Tak vy jste trochu 
babochlap…“



Příklady sexistického projevu:

● Vyjadřování kritiky druhých za to, že se chovají „jako holka“

● Ženy jsou oslovovány jako „dívky“, ale u mužů se oslovení „chlapci“ nepoužívá.

● Ženy jsou odsouvány na vedlejší kolej ve společenských a pracovních vztazích.

● Když ženy mluví, muži je ignorují nebo je nenechají dokončit myšlenku.

● Ženy jsou hodnoceny méně pozitivně než muži (např. při žádostech o zaměstnání 
a povýšení).

● Poznámky, že ženy nejsou v některých věcech tak dobré jako muži (matematika, sport, auta, 
manažerské pozice) nebo že se příliš snadno urazí.

● Zdánlivě neškodné poznámky o ženách, například že přirozeně lépe spolupracují, jsou pečlivější, 
lépe pečují o děti, vaří nebo nakupují.

● Ženám se nenabízejí některé pracovní příležitosti z nemístných obav, že by je nemusely zvládnout 
(např. předpoklad, že ženy nemohou cestovat nebo pracovat v náročných odvětvích, kde 
převažují muži).

● Výběr žen pro stereotypní úkoly, jako je například příprava zápisů z jednání, příprava 
a servírování čaje nebo kávy nebo úklid místnosti po jednáních.

● Nežádoucí poznámky o ženském těle nebo oblečení





thank you / 
děkujeme



Mgr. Ivana
Kaiserová
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Naše práce v Polsku

Budowa Drogi S7 Gdańsk (A1) - Elbląg (S-22)



Naše práce v Polsku

„Kontynuacja projektowania i
przebudowa drogi S8 odc.
Powązkowska – Marki (ul.
Piłsudskiego)”

„Budowa mostu zwodzonego
w ciągu drogi wojewódzkiej nr
501 nad Martwą Wisłą w
Gdańsku Sobieszewie ”



Právník na stavbě 

• nečitelnost smluvních podmínek - Co můžu chtít po subdodavateli? Co musím plnit ve vztahu

k investorovi? Co mi musí investor zajistit? Za jaká rizika nenesu odpovědnost a jaká jdou

naopak plně za mnou?

• včasná a správná identifikace rizik jako podmínka úspěchu a efektivnosti řízení projektu

nezbytná úzká mezioborová spolupráce (stavařů s projektanty,      

právníky, claimaři, ekonomy atd.)



Pozice žen

Mají ženy ve stavebnictví skutečně 
jinou pozici než muži?

Kdo za to může?



Získání respektu

Obchodních partnerů

Ø Sekretářka nebo reprezentativní doprovod

Ø Profesionální respekt 

Kolegů

Ø „nejsem tady omylem“

Ø „poslední volba“ přecházející v toleranci

Ø bezproblémová spolupráce založená na komunikaci a vzájemném respektu



Proč mají mít ženy ve 
stavebnictví své místo?

Plusy – spousta 

Ø pečlivost
Ø svědomitost

Ø důslednost
Ø zodpovědnost
Ø empatie a schopnost přizpůsobit styl jednání situaci
Ø porozumění, tolerance
Ø jednání není souboj eg, snazší nalezení kompromisů
Ø jiný pohled na věc

Ø aj.

Mínusy:

ŽÁDNÉ

Předsudky:
Emotivnost, náladovost, problém se získáním a 
udržením autority, menší flexibilita spojená s péčí o 
rodinu, „nerozumí tomu“…..



Kam směřujeme?

Žena ve stavebnictví 
jako samozřejmá 

součást týmu



Děkuji za pozornost



Šárka
Řádová
Mars a Venuše

14:00 - 15:00



Obsah

O mně
● Kdo jsem
● Profesní cesta

Mars a Venuše
● Zkušenosti, statistika
● Proč kombinovat

Motivace závěrem



O mně

Kdo jsem
*1991, Mělník

Dvořákovo gymnázium a SOŠ 
ekonomická Kralupy nad 
Vltavou

ČVUT v Praze, stavební fakulta, 
konstrukce a dopravní stavby



O mně

Profesní minulost
Geodetická kancelář

Projekční ateliér

Profesní současnost
Contract management



O mně

Contract management
Objevení contract managementu jako oboru

Zajímavé projekty

Zajímaví lidé

Veřejné zakázky

Partnerství

Standardizace



O mně

Contract management



Mars a Venuše

Zkušenosti
Od dob studií na VŠ převážně pánské prostředí → 

Narážky na ženy v oboru se sice objevují, ale 
minimálně. Je potřeba umět reagovat.

Smíšený tým je ideální

Statistika
studium 3:7 (kantoři 1:9)
zaměstnání 3:7 (top management 2:8)
projekty 2:8 



Mars a Venuše

Přínosy mužského prostředí
Novinky ze světa motorismu

Ve které restauraci je nejhezčí obsluha

Nošení těžkých břemen 

A teď vážně
Racionální myšlení

Nezapojování emocí

Odvaha

Myslet „jinak“



Mars a Venuše

Přínosy ženského prostředí
Rozeznávání barev

Novinky ze světa módy

Půjčování pinzet a nůžtiček na nehty

A teď vážně
Empatie

Intuice

Pochopení

Myslet „jinak“



Motivace závěrem

Děti
Dovolme našim dětem hrát si,
studovat a rozvíjet se v oboru,
který je jim blízký. I když je to
obor „klučičí“ nebo „holčičí“.

Stereotypy
Mějme otevřenou mysl a
nechme stereotypy stranou.

Soudy
Naučme se vážit si lidí a jejich
schopností, nikoliv jejich
chromozomů.



thank you / 
děkujeme



Andrea
Švingalová

Digitalizace a legislativa



Obsah

● Má cesta do stavebnictví

● Proconom a pozice Projektové manažerky

● Optimalizace služeb

● Contract management

● Digitalizace

● Symbióza žen a mužů



Má cesta do stavebnictví

● Stavebnictví součástí mého celého života 

● Rok 2014 – 2016 stavební firma (hliníkové fasády) 
neznalost Contract managementu

● Rok 2016 – 2021 manažerská pozice mimo stavebnictví 

● Rok 2021 vstup do světa Proconomu



Proconom a pozice Projektové 
manažerky

Zaškolení
● Studium veškerých odborných podkladů

● Velký význam intergenderového předávání informací 

Naši zhotovitelé
● Poznání jejich firemní kultury

● Nastavení komunikace

● Harmonogram činností v oblasti contract managementu



Proconom a má pozice

Team
● Budování teamu

● Vedení a kontrola teamu

● Spolupráce – genderová rovnováha



Optimalizace služeb

● Liniové stavby 

● Cílem je být součástí stavby od prvopočátku

● Nejlépe však vstup již do zadání veřejné zakázky,
vyhodnocení rizik pro zhotovitele

● Systematizace a řád

● Pečlivost

● Komunikativnost



Contract management

Úspěch kvalitního CM

● Legislativa a smluvní dokumenty

● Užití již osvědčených metod

● Znalost zhotovitele, jeho teamu, stavby 



Digitalizace a PROCONOM Services

Bez digitalizace
● Chybovost – nemožnost automatizace 

(tvorba ZBV v excelu, harmonogramy…)
● Ztráta informací, dokumentů
● Časová náročnost
● Bez jasně definovaných pravidel a systému

S digitalizací
● Vše na jednom místě – společné datové prostředí (CDE)
● Eliminace chyb
● Efektivita
● Jasně definovaná pravidla a systém



Symbióza žen a mužů 

Vzájemné doplnění potřebných znalostí a 
dovedností pro úspěšný CM



thank you / 
děkujeme



Katarína
Chovancová

Konzultační inženýr 
Contract Management

14:00 - 15:00



Obsah

Cesta ke stavebnictví

● Něco málo o mně
● Profesní zkušenosti

Žena ve stavebnictví

● Život projektanta
● Zážitky z projekce
● Contract management

Poselství na závěr



Cesta ke stavebnictví

Něco málo o mně

● Gymnázium Jozefa 
Gregora Tajovského 
v Banskej Bystrici 

● St. Anne‘s Secondary
School, Tipperary Town

● ČVUT v Praze, odbor 
dopravní stavby



Cesta ke stavebnictví

Něco málo o mně

● Gymnázium Jozefa 
Gregora Tajovského 
v Banskej Bystrici 

● St. Anne‘s Secondary
School, Tipperary Town

● ČVUT v Praze, odbor 
dopravní stavby



Cesta ke stavebnictví

Profesní zkušenosti

● Bystrianska jaskyňa

● Projekční kancelář

● Contract management



Žena ve stavebnictví

Život projektanta

● Projektant vs. architekt 
vs. investor vs. předpisy



Zážitky z projekce

Projekt rekonstrukce náměstí

● Předání projektu

● Termíny a sliby

● Inženýring

● První zkušenost s MNNC

● První větší stavba z pozice AD



Zážitky z projekce

Projekt betonárny

● Areál betonárna

● Investor platí, investor může

● Vztah investor x úřady x projektant

● Zahájení stavby



Zážitky z projekce

Rozšíření průmyslového areálu

● BIM

● Koordinace profesí

● Podklady

● Zahraniční investor



Žena ve stavebnictví

Contract management

● Co mě naučilo CM

● Pohled na stavbu jako 
na společný cíl

● MNNC



Poselství na závěr

If you don‘t like how thing are, change it!

You‘re not a tree.

- Jim Rohn



thank you / 
děkuji za pozornost


