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O nás M-M stavby v.o.s.: 

Naše firma M-M stavby v.o.s., vznikla postupným vývojem a 

transformací z původního sdružení živnostníků fyzických osob – Stavební 

dokončovací práce M&M – Michal Berka a Miloslav Nešvera od roku 2000 a stali 

jsme se téměř rodinnou firmou. V oblasti pozemního stavitelství se pohybujeme 

již od roku 1993, díky tomu máme bohaté zkušenosti s mnohými technologiemi 

a s širokou nabídkou dostupných materiálů. Neustále se zdokonalujeme 

v moderních trendech stavebnictví a inovativních technologií, jak dokládáme 

mnohými certifikáty a osvědčeními od předních výrobců stavebních hmot. Díky 

našemu úsilí jsme v roce 2014 obdrželi ocenění od časopisu obklady dlažba & 

sanita – Realizační firma roku 2014. 

Naše firma se od počátku zabývá kompletní stavební činností (zděné hrubé stavby rodinných 

domů, stavby na klíč). Naše stavební činnost obsáhne kompletně obor pozemní stavitelství – 

autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. Jsme členové Cechu sádrokartonářů a suché výstavby České 

republiky, Cechu malířů a lakýrníků České republiky, Hospodářské komory České republiky, Svazu 

podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Profesní komory požární ochrany a člen ČKAIT (České Komory 

Autorizovaných Inženýrů a Techniků). Naším cílem je především spokojený zákazník, což znamená 

dobře a kvalitně odvedenou práci, dodržení termínů a předem dohodnutou cenu. Nenabízíme nic 

převratného, ale snažíme se nabídnout zkušenosti, získané více jak dvacetiletou praxí. Nezabýváme 

se žádnou jinou činností, snažíme se být profesionály v tom, co umíme. 

 STAVĚT NÁS PROSTĚ BAVÍ . . . 

 

Jak to funguje, jak to probíhá, co následuje potom (NUTNÉ PŘEČÍST): 

Předpokládáme, že již máte vyřešenou projektovou dokumentaci na Váš vysněný rodinný 

dům (ve finální podobě) a začínáte absolvovat to „nejhorší“ na celé výstavbě rodinného domu, což je 

vyřizování různých stavebních oprávnění, rozhodnutí, povolení a vyplňujete celou řadu papírů a 

příloh apod. A dále také, právě stojíte před otázkou: Kdo nám to postaví? Tak postupně začínáte 

oslovovat stavební firmy s cenovou nabídkou na Váš rodinný dům dle projektové dokumentace. 

Možná si také kladete otázku: Jak to funguje?  - Jak to bude probíhat? -  Co bude dál? Z těchto 

důvodů jsme pro Vás připravili, tento náš manuál investora pro stavbu právě Vašeho vysněného 

rodinného domu. 

Naše firma M-M stavby v.o.s., výstavbu rodinného domu rozděluje a provádí vždy na dvě 

etapy: Etapa I. (hrubá stavba) a Etapa II. (dokončovací práce (na klíč)). Pokud tedy máte finální 

projektovou dokumentaci Vašeho rodinného domu, kterou nám zašlete (půdorys, řez, střechu, 

stavebně technickou zprávu), tak my dokážeme vytvořit kompletní cenovou nabídku s již pevnou 

neměnnou cenou na kompletní hrubou stavbu Vašeho rodinného domu – Etapa I., a to, do cca 10 až 

15-ti pracovních dnů. Cena v naší cenové nabídce je vždy uváděná jako konečná včetně DPH (pokud 

není uvedeno jinak) a je vždy naceněna dle Vámi dodané projektové dokumentace. Nepotřebujeme 

výkaz výměr, položkový rozpočet nebo slepý rozpočet jako jiné firmy, my si to dokážeme vše odvodit 

z technické zprávy a projektové dokumentace (Vaše výhoda). 
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Pokud se Vám naše cenová nabídka líbí a jste rozhodnuti s námi dále spolupracovat, tak my 

Vám zašleme návrh na smlouvu o dílo. Návrh na smlouvu o dílo si důkladně prostudujete a přečtete. 

Pokud se Vám něco nelíbí, nebo si myslíte, že by tam mělo být něco navíc, tak nám Vaše návrhy 

sdělíte a na kontaktní schůzce, se pokusíme všechny Vaše návrhy zahrnout do smlouvy o dílo, 

popřípadě navrhnout různé alternativy. Když už máme ujasněnou a vyladěnou smlouvu o dílo, tak my 

jí zpracujeme a připravíme k podpisu do finální podoby. Před podpisem Vám jí zašleme ještě jednou 

ke konečné kontrole. Cenová nabídka je součástí smlouvy o dílo. Smlouvu o dílo podepíšeme a 

současně zavedeme stavební deník a do cca 10 až 15-ti pracovních dnů, začíná výstavba Vaší hrubé 

stavby (pouze informačně co hrubá stavba obsahuje: vytýčení RD, výkopové práce, rozvody 

kanalizace pod základovou deskou, betonáž základových pasů vč. uložení zemnění pro hromosvod, 

ležaté rozvody, rozvody kanalizace pod základovou deskou a 0,5m od základové desky, zasypání, 

zhutnění, výztuž, betonáž základové desky, vodorovné izolace pod nosné konstrukce, provedení 

obvodového, nosného a vnitřního zdiva překlady vše ukončené a provázané železobetonovým 

věncem, pokud je stavba vícepodlažní na věnci se provede monolitický strop s dobetonávkou a opět 

obvodové, nosné a vnitřní zdivo, konstrukce je opět ukončena železobetonovým věncem, montáž 

zastřešení stavby opatřená střešním pláštěm s klempířskými prvky, pokud je součástí pevný zděný 

komín a schodiště z pevných těžkých stavebních materiálů, tak i to je také součástí hrubé stavby – 

vždy se ale vychází z konkrétní Vámi dodané projektové dokumentace). Celková doba výstavby 

kompletní hrubé stavby se orientačně pohybuje mezi 4-8 měsíci (dodržujeme předepsané 

technologické přestávky dané výrobcem materiálu), doba je závislá na složitosti Vaší stavby, 

stavebních technologiích, počasí, dodávkách materiálu apod. Po dokončení výstavby hrubé stavby 

Vašeho rodinného domu, si hrubou stavbu předáme v předávacím protokolu s přílohami, s kterými 

obdržíte i stavební deník. Do kterého, se zapisovali úplně všechny aspekty výstavby, kontroly, 

předávání jednotlivých částí stavby, použité materiály, zkoušky apod. (My, Vy a Váš stavební dozor, 

kontrola ze stavebního úřadu a náš stavební dozor) po celou dobu hrubé stavby. 

Tímto máme hotovo, hrubá stavba rodinného domu již stojí a Etapa I., je splněna, pokud jste 

s námi spokojeni, jak se stavbou, tak i s průběhem, můžeme se domluvit na druhé části a pokračovat 

v Etapě II., pokud jste nespokojeni, tak naší spolupráci ukončíme a Vás nic netíží a neomezuje, jako 

kdybyste podepsali smlouvu na klíč s jinou stavební firmou, ze které je těžké se vyvázat (to je Vaše 

výhoda). Hrubá stavba Vašeho rodinného domu je již postavena a máme jak my, tak hlavně i Vy, lepší 

představivost pro samotnou realizaci Etapy II. (dokončení stavby), již můžete přímo vizuálně 

vyhodnotit, kde, co, jak, proč, bude a nadešel čas doladit a vypilovat změny na dokončení rodinného 

domu, oproti projektové dokumentaci (ze zkušenosti se vždy z 95% udělají, nějaké změny oproti 

původní projektové dokumentaci při dokončovacích pracích) a ten, kdo tvrdí, že položkový rozpočet, 

výkaz výměr nebo slepý rozpočet, Vám dá jasnou představu o ceně, tak možná se k té ceně jen 

přiblížíte, ale určitě to není cena konečná. Konečnou kompletní cenu dokončení rodinného domu, lze 

vždy stanovit po dokončení hrubé stavby a ujasnění si všech stavebních komponentů stavby, 

například: druh obkladů, dlažeb, oken, dveří, výmalba, zařizovací předměty apod. Je to také z důvodů, 

že, když byl panem architektem projektován určitý druh těchto specifických věcí, tak pan architekt, 

má jiné hodnoty a priority či vkus než Vy, ale také se objevují nové atraktivní produkty na stavebním 

trhu, které chcete právě mít ve svém domě. Všechny tyto důležité aspekty s Vámi prokonzultujeme, 

probereme a pokusíme se navrhnout, vždy výhodné řešení (stavíme, jako bychom si to stavili sami 

pro sebe a nemáme rádi slovo vícepráce, jak Vás, tak i nás vlastně zajímá konečná cena – kolik přesně 

zákazník zaplatí). Na základě výše uvedených podkladů, Vám opět vypracujeme kompletní cenovou 
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nabídku na dokončení rodinného domu na klíč. O cenové nabídce na dokončení rodinného domu, lze 

s námi diskutovat ohledně subdodávek vlastních řemeslných činností (například: bratr či tchán nebo 

Váš známý, jsou například instalatéři a topenáři, a Vy si myslíte, že by tyto činnosti zvládli lépe než 

my, tudíž tyto odborné činnosti budou dělat oni), tomuto systému nebo druhu dokončení se 

nebráníme, ani to není žádný problém, akorát se naše firma s nimi zkontaktuje, sladí a sjednotí dobu 

a činnosti spojené s výstavbou a jejich profesí (opět Vaše výhoda), jiné stavební firmy toto 

neumožňují. 

Pokud se Vám opět naše cenová nabídka líbí, a jste rozhodnuti s námi dokončit Váš rodinný 

dům, tak my Vám zase zašleme návrh na smlouvu o dílo. Návrh na smlouvu o dílo si důkladně 

prostudujete a přečtete. Pokud se Vám něco nelíbí, nebo si myslíte, že by tam mělo být něco navíc, 

tak nám Vaše návrhy sdělíte a na kontaktní schůzce, se opět pokusíme všechny Vaše návrhy zahrnout 

do smlouvy o dílo, popřípadě navrhnout různé alternativy. Když už máme ujasněnou a vyladěnou 

smlouvu o dílo, tak my jí zpracujeme a připravíme k podpisu do finální podoby. Před podpisem Vám jí 

zašleme ještě jednou ke konečné kontrole. Opět zavedeme stavební deník a naše administrace, bude 

probíhat obdobně jako u výstavby hrubé stavby Vašeho rodinného domu, kontroly budou ale častější 

(z důvodů většího množství stavebních částí, pouze informačně, co dokončení rodinného domu 

obsahuje: montáž oken a vchodových dveří, rozvody elektroinstalace, rozvody odpadů, kanalizace a 

vody, topení, SDK konstrukce (podhledy) vč. zateplení střechy či podhledu, vnitřní omítky, podlahy 

(anhydrit), malířské a lakýrnické práce, finální podlahy (plovoucí), truhlářské prvky (parapety, 

schodiště), obkladačské práce (obklady, dlažby, dekorativní obklady), montáž vnitřních dveří a 

montáž zařizovacích předmětů, venkovní omítky nebo zateplení + finální omítky, klempířské prvky 

(parapety), hromosvod, svislé odpady ze střechy, dokončení soklu stavby, pokud budete od nás chtít 

a také to umíme, tak i plot, terénní úpravy, zámkové dlažby, chodníky, příjezdové cesty, přípojky 

apod.). Etapa II., je u konce, opět si předáme stavbu předávacím protokolem včetně příloh a můžeme 

Vám popřát jen hezké bydlení.  

Závěrem lze konstatovat, že ať už stavíme my či jiná stavební firma, nebo jste rozhodnuti, že 

si rodinný dům postavíte sami je nutné se držet projektové dokumentace a používat předepsaný 

materiál, také je nutné se striktně držet technologických postupů, zejména, které doporučuje 

výrobce daného materiálu (toto vše platí hlavně pro hrubou stavbu). Dále je nutné si upřednostnit, co 

je prioritou výstavby Vašeho rodinného domu, jsou místa, kde se ušetřit peníze dají, ale na druhou 

stranu jsou místa, kde se peníze ušetřit nedají (například: hrubou stavbu – obvodové zdivo či nosné 

zdivo, základová deska, nelze nahradit a vydrží Vám 100-150 let, například oproti plovoucí podlaze, 

která je určitě nezbytným doplňkem Vašeho krásného interiéru, ale má životnost 8-10 let). Rozhodně 

se nebojíme výzev, kde pro ostatní je nemožné, my hledáme řešení, stavařina se stala naším 

koníčkem.  

Pro vizuální představu, jsme Vám dále připravili, průběh stavby rodinného domu ve 

fotografiích (krok za krokem bungalov), rodinný dům je stavěn systémem Ytong, ale ostatní stavební 

technologie (Porfix, Heluz, Porotherm apod.) jsou na stejné stavební úrovni, jedná se akorát o 

technologii zdění zdiva, jinak postup výstavby rodinného domu je obdobný jako na ukázkových 

fotografiích. 
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ETAPA I. – HRUBÁ STAVBA RD 

 

             

Vytýčení a zaměření stavby a výškových bodů, sejmutí ornice, vyhloubení základových pasů. 

             

Usazení prostupů pro přívod elektro, voda, kanalizace, usazení zemnícího pásku, betonáž základových 

pasů. 

     

Výstavba ztraceného bednění základ pro základovou desku, betonáž ztraceného bednění. 

             

Rozvody kanalizace, vody, elektro v základové desce, zasýpání a hutnění základové desky, výztuž a 

finální výška základové desky. 

             

Finální betonáž základové desky, ošetření a následná penetrace základové desky, izolace proti zemní 

vlhkosti a protiradonová izolace pod obvodové zdivo, založení stavby obvodové zdivo. 
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Vyzdívání obvodového a nosného zdiva stavby, usazení všech překladů (dveřních a okenních). 

             

Vyvázání výztuže pro ztužující pás stavby (věnec), ukončení stavby železobetonovým věncem. 

             

Izolace proti zemní vlhkosti a protiradonová izolace pod vnitřní nenosné zdivo (příčky), založení a 

vyzdění vnitřního zdiva (příček), montáž a usazení střešních vazníků, konstrukce střechy. 

             

Dokončení konstrukce střechy ze sbíjených vazníků, montáž komínového tělesa, montáž difuzní fólie 

a kontralatí. 

             

Dokončení komínového tělesa, montáž klempířských prvků (oplechování, okapový systém), montáž 

střešní krytiny. Etapa I. – hotovo, předáno. 

             



 

 
M-M stavby v.o.s. 

6 M-M stavby v.o.s. – manuál investora pro stavbu rodinného domu 

ETAPA II. – dokončovací práce – dokončení RD 

 

Každý rodinný dům je individuální, každá stavba je jiná, toto je pouze ilustrační ukázkové fotografie, 

průměrného dokončení rodinného domu. 

             

Vnitřní hrubé omítky (v tomto případě vápenocementové), venkovní hrubé omítky (v tomto případě 

armovací tkanina a stěrkový tmel). 

             

Dokončení venkovních a vnitřních hrubých omítek, montáž oken a vchodových dveří, montáž podbití. 

             

Izolace proti zemní vlhkosti a protiradonová izolace komplet celé základové desky, přípravné zemní 

práce pro přípojky elektro, voda, kanalizace. 

             

Přípojky, elektro, voda, kanalizace, rozvody elektro, voda, kanalizace, topení a klimatizace ve 

vnitřních prostorách rodinného domu. 

             

Zateplení podlahy – polystyren, podlahové vytápění, vylití podlahy anhydritem. 
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Zateplení podhledu mezi vazníky, parotěsná fólie s hliníkovou reflexní vrstvou, rastr na SDK podhled. 

             

Montáž sádrokartonu (protipožární, odolný proti vlhkosti), podhledy, předstěny, příčky, montáž 

klimatizace. 

      

Finální vnitřní (štukové) omítky. 

             

Obkladačské práce (obklady, dlažby), montáž zařizovacích předmětů, konečné instalatérské práce 

vnitřních prostor rodinného domu. 

                          

Konečná montáž rozvodu vytápění a ostatních předmětů spojené s teplem. Začátek malířských prací. 
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Malířské, lakýrnické práce, montáž vnitřních parapetů, dveří, finální podlahy (koberec, plovoucí, vinyl 

apod.), konečné elektrikářské práce (vypínače, světla, zásuvky), hrubý úklid vnitřních prostor 

rodinného domu. Současně se také provádí montáž kuchyňské linky. 

             

Aplikace venkovní finální omítky (akrylát, silikon, silikát). Etapa II. – hotovo, předáno (rodinný dům je 

připraven ke kolaudaci). 

 

Ostatní stavební úpravy, které se nevztahují přímo k výstavbě rodinného domu, umíme také 

zrealizovat, např.: 

             

             

            

           

Terénní úpravy, příjezdové cesty, stání pro automobily, chodníky, parkoviště, terasy, balkóny, 

pergoly, garážová stání, garáže, výstavby plotů, zdí, opěrných zdí, vjezdů, systémy dešťové vody 

apod. 
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REALIZOVANÉ REFERENČNÍ STAVBY RODINNÝCH DOMŮ M-M stavby v.o.s. – náš výběr: 

 

             
Rodinný dům – Vysoký Újezd (systém Heluz 500 2in1) 

             
Rodinný dům – Vysoký Újezd (systém Heluz 500 2in1) 

            
Rodinný dům – Kozinec (systém Ytong 375) 

             
Rodinný dům – Bubovice (systém Ytong 375) 

             
Rodinný dům – Halouny (systém Porotherm 300) 

             
Rodinný dům – Mratín (systém Ytong 375) 
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Rodinný dům – Bášť (systém Best-Unika 300) 

             
Rodinný dům – Český Brod (systém Heluz 300) 

             
Rodinný dům – Praha Hostavice (systém SZ 300) 

           
Rodinný dům – Vysoký Újezd (systém Heluz 250) 

             
Rodinný dům – Praha Kbely (systém Heluz 300) 

             
Rodinný dům – Struhařov (systém Best-Unika 300) 

 

. . . a mnoho dalších více na stránkách firmy M-M stavby v.o.s. 
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A U T O R I Z O V A N Ý   S T A V I T E L   Č K A I T 

 

                               

 

Internet (official website):  www.m-m.cz 
     pravidelná aktualizace, aktuální informace 

Internet:    www.hruba-stavba-domu.cz 

Internet:    www.top-domy.cz/.com/.eu 

Video-dokumentace:   www.youtube.com/mmstavby 

E-mail:     mm.info@email.cz 

 

Kontakty:    Ing. Michal Berka, MBA 

autorizovaný technik ČKAIT 

     + 420 731 415 976 

     mm.info@email.cz 

     Miloslav Nešvera 

     +420 603 571 844 

     mm.info@email.cz 

Informace:    M-M stavby v.o.s. 
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl A, vložka 76964 

Plátce DPH 

IČ:     03760057 

DIČ:     CZ03760057 

 
 

 

 

Copyright © 2015 - 2021. Všechny práva vyhrazena. Všechny informace, popisy, nápady, vazby a realizace uvedené v tomto informačním 

manuálu pro investora rodinného domu, jsou majetkem firmy M-M stavby v.o.s. a vztahují se na ně autorská práva. Manuál investora pro 

stavbu rodinného domu, zpracoval: Ing. Michal Berka, MBA © 2015 - 2021. 
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