
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ

INSTITUT OF FORENSIC ENGINEERING 

 

POROVNÁNÍ RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ STANOVENÍ VÝCHOZÍ
CENY PRO OCENĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ NÁKLADOVÝM
ZPŮSOBEM

COMPARISON OF VARIOUS METHODS THE DEFAULT PRICE DURING THE
ASSESSMENT OF FAMILY HOUSES USING THE COST METHOD

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER´S THESIS

AUTOR PRÁCE Bc. KARLA NEDEVOVÁ
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. et Ing. MARTIN CUPAL
SUPERVISOR

BRNO  2011

1



2



3



Abstrakt

Diplomová práce se zabývá porovnáním různých způsobů stanovení výchozí ceny u

ocenění rodinných domů nákladovým způsobem. Jsou porovnávány výchozí ceny zjištěné

u konkrétních rodinných domů položkovým rozpočtem, propočtem ceny zjištěné pomocí

THU  (technicko  hospodářských  ukazatelů)  a  získané  výpočtem  podle  Vyhlášky

Ministerstva  financí  o  provedení  některých  ustanovení  zákona č.  151/1997Sb.  Pomocí

tabulek a grafů jsou znázorněny výsledky ocenění pro jednotlivé domy a jejich odchylky.

Cílem práce je také zjistit cenové podíly konstrukcí a vybavení z položkových rozpočtů

rodinných domů vytvořených pro tuto práci a porovnat je s cenovými podíly uvedenými v

příloze  oceňovací  vyhlášky  ministerstva  financí,  případně  upozornit  na  rozdíly  či

nedostatky v cenových podílech oceňovací vyhlášky.

Abstract

This thesis presents a comparison of different methods of determining the default

price for family house by using cost valuation method. Here are compared the default rates

found  in  specific  houses  by  itemized  budget,  calculating  according  to  technical  and

economic  indicator  and obtained  under  the  Ministry  of  Finance  to  implement  certain

provisions  of  Act  No.  151/1997 Coll.  Using  charts  and  graphs  shows  the  results  for

valuation individual houses and their variances. The aim is determine the price shares of

construction and equipment of the itemized budget of houses created for this work and

compare them to share price valuation in the annex to the Decree Ministry of Finance,

perhaps  to  make  an  attention  to  differences  or  shortcomings  in  price  share  valuation

announcement.
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Sezmam zkratek:

 CPR cenový podíl zjištěný z rozpočtu 

 CPV cenový podíl zjištění pomocí vyhlášky 

CSO cena stavebního objektu      

DN dopravní náklady

HSV hlavní stavební výroba

I index přepočtu cenových úrovní

JCO jednotková cena oceňovaného objektu

JCS jednotková cena srovnatelného objektu

KB koeficient vlivu vybavení stavby

K i koeficient změny cen staveb

Kp koeficient prodejnosti

KV koeficient vlivu výšky podlaží

KZP koeficient vlivu zastavěné plochy

 K4 koeficient vybavení stavby 

K5 koeficient polohový

 OP obestavěný prostor

OS ostatní náklady

PSV přidružená stavební výroba

PV provozní vlivy      

ÚV územní vlivy

VRN vedlejší rozpočtové náklady    

ZC základní cena 

ZCU základní cena upravená

ZRN základní rozpočtové náklady    

ZS zařízení staveniště     
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1. ÚVOD

Práce se zabývá různými  způsoby stanovení  výchozí  ceny u ocenění  rodinných

domů  nákladovým  způsobem.  O  jednotlivých  metodách  ocenění  rodinných  domů

nákladovým způsobem bylo již jistě psáno v mnoha publikacích, avšak literatura, kde by

byly porovnány ceny více metod nákladového ocenění konkrétních rodinných domů chybí.

Tento fakt se stal motivací vedoucí k zájmu o tuto problematiku.

V této práci jsou u tří konkrétních rodinných domů zjištěny výchozí ceny několika

způsoby,  a  to  položkovým  rozpočtem,  propočtem  ceny  pomocí  THU  (technicko

hospodářských  ukazatelů)  a  získané  výpočtem podle  Vyhlášky  Ministerstva  financí,  o

provedení některých ustanovení zákona č.  151/1997Sb. Metody jsou v praxi užívány v

závislosti na podrobnosti informací a úrovni zpracování dokumentace k danému objektu.

Nejmenší  podrobnost  dokumentace  stavby je zapotřebí  při  zjištění  ceny pomocí  THU,

oproti  tomu pro  sestavení  položkového  rozpočtu  je  nutno  mít  k  dispozici  podrobnou

dokumentaci  i  s  výpisy  všech prvků  a  materiálů.  Ceny zjištěné těmito metodami  jsou

závislé na odlišných vlastnostech domu a mohou tak dosahovat různé výše. Například při

ocenění položkovým rozpočtem a při zjištění ceny pomocí THU je cena přímo závislá na

velikosti  obestavěného  prostoru  rodinného  domu,  avšak  při  ocenění  položkovým

rozpočtem nezáleží na kubatuře obestavěného prostoru, ale přímo na materiálech užitých

při stavbě domu. 

Protože je v dnešní době výpočetní technika nepostradatelná, je provedeno ocenění

položkovým  rozpočtem  i  zjištění  ceny  pomocí  THU  v  softwarovém  programu  Build

Power. Ocenění všemi způsoby je platné k druhému pololetí roku 2010. K tomuto období

jsou platné předpisy a normy pro ocenění a cenová úroveň rozpočtářského programu.

Při  zjištění výchozí ceny položkovým rozpočtem je vytvořen rozpočet stavby,  z

kterého je možno vypočítat cenové podíly pro dílčí konstrukce a vybavení stavby. Tedy

určit,  jak  se  konstrukce  podílí  na  ceně  celé  stavby.  Protože  je  stavba  v  položkovém

rozpočtu a v oceňovací vyhlášce ministerstva financí rozdělena na jiné oddíly konstrukcí a

vybavení,  bude  zde  systém  cenových  podílů  konstrukcí  sjednocen  podle  oceňovací

vyhlášky.  Položky  rozpočtu  budou  přiřazovány  do  příslušných  oddílů  pro  zjištění

porovnatelných  cenových podílů. 
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1.1 CÍLE

Cílem  práce  je  zjistit  výchozí  ceny  tří  konkrétních  rodinných  domů  různými

metodami  nákladového  způsobu  ocenění  a  porovnat  je,  případně  odůvodnit  vznik

výrazných odchylek. Dalším cílem práce je zjistit u těchto domů, z položkových rozpočtů

vytvořených pro tuto práci, cenové podíly konstrukcí a vybavení a porovnat je s cenovými

podíly uvedenými v příloze oceňovací vyhlášky ministerstva financí, případně upozornit

na rozdíly či  nedostatky v cenových podílech oceňovací vyhlášky.
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2. UŽITÉ POJMY

Pojmy užité v následujících kapitolách:

• cenové podíly stavebních konstrukcí a vybavení - podíly ceny konstrukcí z celé

stavby. V cenovém předpisu jsou nazývány „objemové podíly“, [4]    

• cenový index -  slouží pro přepočet cen z jednoho data (cenové úrovně)  k datu

jinému s ohledem na změny cen stavebních prací v čase, [4]   

• kalkulace - způsob stanovení nákladů výpočtem pomocí zjištění přímých nákladů,

nepřímých nákladů a zisku,     

• kalkulační jednice - určitý výrobek (výkon, služba) vymezený měrnou jednotkou

(jednotkou produkce), na který se stanovují nebo zjišťují náklady, [2] 

• konstrukční  prvek -  je  vymezený  konstrukčním členěním stavebního  objektu,

může jít o stavební práci, stavební díl, skupinu stavebních dílů, práce HSV, PSV

apod., [5] 

• nemovitost - pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem,

• norma spotřeby - množství spotřeby materiálu, pracovního času výrobní síly  nebo

výrobního zařízení na provedení m.j.  stavební práce. Normy spotřeby se sestaví

podle technologických postupů prováděných prací měřením nebo výpočtem,  [2]

• obestavěný prostor - součet obestavěného prostoru spodní stavby, vrchní stavby a

zastřešení (obestavěný prostor základů se uvažuje pouze při výpočtech dle normy

ČSN 73 4055),  

• opotřebení -  snížení ceny stavby s ohledem na její stáří, stav a předpokládanou

další životnost. Výpočet se provádí metodou lineární nebo analytickou,

• položkový  rozpočet  - podle  technické  dokumentace  sestavený  výkaz  výměr

oceněný příslušnými cenami konstrukčních prvků, [2] 

• reprezentant - určuje druhy materiálů, jednotlivých procesí a strojů pro provedení

stavební  práce  a  jejich  spotřebu  podle  předem  stanovených  normativů  (normy

spotřeby), [2]
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• rodinný dům - stavba, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům

na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy všech místností

určena k bydlení. Může mít nejvýše tři samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní

podlaží jedno podzemní podlaží a podkroví,

• skupina  stavebních  dílů  -  agregát  vytvořený  ze  stavebních  dílů.  Slouží  pro

rozlišení prací hlavní stavevní výroby,  přidružené stavební výroby a montážních

prací, [5] 

• souhrnný rozpočet -  systémové utřídění nákladů na stavbu, které si zpracovává

investor, [8] 

• specifikace  - náklad  na  přímý  materiál  nekalkulovaný  v  ceně  stavební  práce.

Kalkuluje se samostatně a množství spotřeby se stanoví pomocí normativů včetně

ztratného, [2]         

• stavba - veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií,

bez zřetele na jejich technické provedení, použité stavební výrobky,  materiály a

konstrukce, na účel využití a dobu trvání, [7]

• stavební  díl  -  účelově  a  funkčně  vymezená část  stavebního  objektu,  zahrnující

soubor  konstrukcí  a  prací  provedených  různými  technologiemi  a  z  různých

materiálů, [5] 

• stavební  objekt  -  výsledek  stavební  výroby,  který  tvoří  prostorově  ucelenou,

technicky samostatnou část stavby s účelově vymezenou funkcí a po dokončení je

dlouhodobým hmotným majetkem, [8] 

• stavební pozemek - pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený

k umístění stavby územním rozhodnutím nebo regulačním plánem, [7]

• výkaz  výměr  -  soubor  rozměrů  konstrukčních  prvků  odečtených  z  výkresové

dokumentace v předepsaných měrných jednotkách (m3, ks apod.), který umožňuje

ocenit jednotlivé konstrukční prvky v rozpočtu,      

• zastavěná plocha - plocha půdorysného řezu vymezená vnějším obvodem svislých

konstrukcí uvažovaného celku (budovy, podlaží nebo jejich částí), [4]

• ztratné  -  množství  výrobního  materiálu  znehodnoceného  technologickým

postupem, skladováním nebo manipulací s materiálem (např. prořezy u dřeva). [2]
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3. CENA A HODNOTA 

Pro pochopení této diplomové práce je třeba nejprve pohovořit o tom, co to vůbec

cena je,  jaký je  rozdíl  mezi  cenou a  hodnotou  a  jaké  druhy se používají  při  ocenění

nemovitostí.

Pojem  cena  je používán pro požadovanou, nabízenou nebo skutečně  zaplacenou

částku za zboží nebo službu. Může nebo nemusí mít vztah k hodnotě, kterou věci přisuzují

jiné  osoby.  Částka  je  nebo  není  zveřejněna  a  zůstává  tak  historickým  faktem.  Cena

vyjadřuje hodnotu směňovaného zboží v penězích a vzniká v důsledku směny zboží

na trhu. [4] 

Zatímco hodnota vyjadřuje peněžní vztah mezi zbožím a službami, které lze koupit

kupujícími na straně  jedné a prodávajícími na straně  druhé. Jedná se o odhad. Vyjadřuje

užitek, prospěch vlastníka zboží nebo služby k datu, k němuž se odhad hodnoty provádí.

Existuje řada hodnot (věcná hodnota, výnosová hodnota, střední hodnota, tržní hodnota

apod.), proto je důležité při oceňování přesně definovat, jaká hodnota je zjišťována. Každá

hodnota může být vyjádřena zcela jiným číslem. [4] 

Rozdíl  mezi  hodnotou  a  cenou  je  tedy,  že  hodnota  není  skutečně  zaplacenou,

požadovanou nebo nabízenou cenou, ale jedná se o odhad.
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3.1 DRUHY CEN A HODNOT

3.1.1 Cena zjištěná (administrativní, úřední)

Cena zjištěná je upravena podle platného cenového předpisu, v současné době tedy

podle zákona  č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a prováděcí vyhlášky Ministerstva

financí ČR č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona  č. 151/1997 Sb., ve

znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb. a vyhlášky č. 364/2010 Sb. (dále

jen  oceňovací vyhláška).

Tato cena slouží k jiným účelům než k prodeji. Mezi nimi můžeme jmenovat např.

účely daňové, pro vyrovnání či konkurz, účely soudních a správních poplatků atd.

3.1.2 Cena pořizovací (historická)

Spravuje ji zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. 

Jedná se o cenu, za kterou byl majetek pořízen v době jeho koupení. U nemovitostí

se jedná o  cenu stavby v době jejího postavení. Zahrnuje cenu, za kterou byl  majetek

pořízen a náklady související s jeho pořízením. Opotřebení stavby se neodpočítává.

3.1.3 Cena reprodukční (reprodukční pořizovací cena)

Cena, za kterou by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit v

době  ocenění,  bez odpočtu opotřebení.  Zjišťuje se podrobným položkovým rozpočtem,

agregovanými položkami nebo výpočtem za pomoci technicko hospodářských ukazatelů

(metody vysvětleny v následujících kapitolách).

3.1.4 Cena obvyklá (obecná, tržní)

Tato cena se řídí zákonem č. 151/1997 Sb. Jedná se o cenu, která by byla dosažena

při  prodeji  stejného,  popřípadě  obdobného  majetku  v  obvyklém  obchodním  styku  v

tuzemsku ke dni ocenění. Zvažují se všechny okolnosti, které mají vliv na cenu.

Do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů

prodávajícího nebo kupujícího (stav tísně, důsledky přírodních či jiných kalamit, apod.) ani

vliv zvláštní obliby. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo

službě vyplývající z osobního vztahu k nim. [4] 
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3.1.5 Hodnota věcná (časová „cena“)

Je to reprodukční cena věci, která je snížená o opotřebení, odpovídající průměrně

opotřebované věci stejného stáří a přiměřeného používání.

Dle  oceňovací  vyhlášky  je  obdobou  této  ceny  cena  zjištěná  nákladovým

způsobem. Vychází totiž z nákladů, které by bylo nutné vynaložit na předmět ocenění ve

stejném místě a čase.

3.1.6 Výnosová hodnota

 Jedná  se  o  součet  odúročených  (na  současnou  hodnotu)  budoucích  příjmů  z

nemovitosti. 

 Tato cena je stanovena výnosovým způsobem z dosaženého ročního nájemného,

sníženého o roční náklady na provoz.

3.1.7 Výchozí cena

Výchozí  cenou se rozumí pojem pro cenu nové stavby. S opotřebením se proto

nepočítá.

3.1.8 Stop cena

Tato  cena  vycházela  z   nařízení  předsedy  vlády  č.  175/1939  Sb.,  o  zákazu

zvyšování cen. Tímto nařízením bylo zakázáno zvyšovat ceny.  U pozemků  pro převod

mezi občany platila 40 let a u staveb v soukromém vlastnictví - např. pro bytové domy až

do roku 1984. [4]

3.1.9 Základní cena (jednotková)

Jedná se o cenu za konkrétní jednotku (například m3, m2, m, ks, ha, kg). Základní

cena (ZC) je v oceňovací  vyhlášce jednotková cena stanovená pro objekt standardního

provedení. Základní cena upravená (ZCU) je základní cena úpravená pomocí koeficientů,

srážek, přirážek, atd.
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4. ZJIŠTĚNÍ VÝCHOZÍ CENY

Způsoby zjištění výchozí hodnoty stavby, tj. (jak již bylo popsáno) hodnoty stavby

v novém stavu, jsou následující:     

I. Cena za stavebně technickou hodnotu (reprodukční cena), zjištěná podle skutečně v

daném období dosahovaných nákladů. Lze zjistit různě přesnými metodami. Platí, že čím

je metoda přesnější, tím je také pracnější a nákladnější. Tyto metody jsou:

◦ individuální  cenová  kalkulace  (nejpodrobnější,  nejpřesnější,  s  vysokou  

pracností),

◦ podrobný položkový rozpočet (podrobný, velice přesný, pracný),

◦ metoda agregovaných položek (méně podrobný, méně přesný, nižší pracnost),

◦ propočty ceny pomocí THU (velice zjednodušený, orientační hodnota, malá 

pracnost).

II. Zjištění výchozí ceny staveb podle oceňovací vyhlášky1 (obdoba propočtu ceny dle

THU, avšak bez použtí koeficientu prodejnosti).

III. Zjišt ění výchozí ceny staveb tzv. bodovací metodikou, kdy se cena u budov skládá z

cen jednotlivých podlaží a jednotkou je 1 m2 zastavěné plochy podlaží. Cena za jednotku se

skládá pomocí bodů za jednotlivé konstrukce a jejich provedení v jednotlivých podlažích

(metodika platná při ocenění podle cenového předpisu s obměnami od 1. 1. 1985 do 31. 10.

1994). [4]      

IV. Zjištění výchozí  ceny budov na základě  obytné plochy – cena je dána za 1 m2

obytné  plochy,  bez  ohledu na ostatní  prostory.  Cena je  odstupňována  podle tzv.  třídy

kvality (metodika platná od vyhlášky č. 18/1963 Sb. Do 31.12. 1984). [4]      

Protože způsoby zjištění výchozí ceny dle bodu C a D již pozbyly platnosti, bude se

práce dále zabývat pouze metodami dle bodů A a B.

1 Zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 3/2008 Sb.,

o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č.

460/2009 Sb. a vyhlášky č. 364/2010 Sb. Účinnost od 1.1.2011.
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4.1 CENA ZA STAVEBNĚ TECHNICKOU HODNOTU

 Jak již  bylo  popsáno,  složitost  metod zjišťování  ceny za stavebně  technickou

hodnotu jsou různé a jsou vztaženy rozdílným kalkulačním jednicím (viz. kap. 2), tedy k

měrným jednotkám ke kterým se náklady zjišťují. V tabulce jsou naznačeny metody a k

nim se vztahující kalkulační jednice.

Tab. 4.1  Metody stanovení ceny za stavebně technickou jednotku a jejich

kalkulační jednice

4.1.1 Individuální cenová kalkulace

Individuální  cenová  kalkulace  je nákladově  orientovaná  tvorba  cen,  umožňující

stanovení  jednotkové ceny.  Náklady na  jednotlivé  položky se rozdělují  na  dvě  hlavní

skupiny, a to na přímé náklady (zjistitelné přímo na danou položku a související s jejím

objemem) a na náklady nepřímé (nelze vyčíslit na konkrétní položku, mají společný nebo

hromadný charakter). Přímé i nepřímé náklady lze dále členit a sestavovat do kalkulačních

vzorců. Na základě nejobecnější podoby tohoto vzorce je cena definována: [1]   

Tab. 4.2   Kalkulační vzorec [1]

Cena stavebního objektu - kalkulační vzorec

NÁKLADY CELKEM ZISK

PŘÍMÉ NÁKLADY NEPŘÍMÉ NÁKLADY  

MATERI

ÁL MZDY STROJE OPN

REŽIE

VÝROBNÍ

REŽIE

SPRÁVNÍ  
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Přiřazení metody zjištění ceny za stavebně technickou hodnotu ke kalkulační jednici

Metoda

 propočty ceny pomocí THU  stavební objekt
 metoda agregovaných položek  stavební díl/skupina stavebních dílů
 podrobný položkový rozpočet  položka
 individuální cenová kalkulace  položka zjištěná kalkulací

Kalkula ční jednice (stupeň podrobnosti)



Náklady na jednotlivé položky jsou zjištěny kalkulačním vzorcem, který ve své

nejobecnější podobě obsahuje zejména (vše vyjádřeno v peněžních jednotkách): [1]

 A. PŘÍMÉ NÁKLADY

◦ přímý  materiál –  vyčíslitelný  materiál,  spotřebovaný  přímo  na  konkrétní

zakázku, 

◦ přímé mzdy – mzdy výrobních pracovníků,  potřebné na provedení  konkrétní

práce, bez položek sociálního a zdravotního pojištění,

◦ náklady na stroje – vyčíslitelné náklady na provoz a údržbu strojů, pracujících

na konkrétní kalkulované práci,

◦ ostatní přímé náklady – ostatní vyčíslitelné položky související s kalkulovanou

prací,

 B. NEPŘÍMÉ (REŽIJNÍ) NÁKLADY

◦ výrobní režie 

◦  správní režie 

 C. ZISK

4.1.1.1    Přímé náklady

Mezi přímé náklady, které jsou přímo přiřaditelné k objemu produkce výroby patří:

• Náklad na přímý materiál je suma nákladů jednotlivých materiálů kalkulovaných

v ceně stavební práce vyjádřené v Kč. U jednotlivých materiálů se stanoví pomocí

množství  spotřebovaného materiálu  na m.j.  stavební práce.  Množství  se předem

stanoví jako norma spotřeby materiálu v m.j. na m.j.* stavební práce (pro lepší

orientaci bude dále m.j. stavební práce označena jako m.j.*). Normativ materiálu se

ocení jednotkovou cenou vyjádřenou v Kč/m.j. materiálu. [5]     

                                                            n
náklady na přímý materiál = ∑ náklad na materiál                                            (4-1)

                                                                                      i=1

 i je druh materiálu

n je počet kalkulovaných materiálů
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náklad na materiál = normativ spotřeby x jednotková cena                              (4-2)

             [ Kč/m.j.* = m.j./m.j.* x Kč/m.j.]

• Náklad  na  přímé  mzdy je  suma  mzdových  nákladů  jednotlivých  profesí

kalkulovaných v ceně  stavební práce vyjádřené v Kč.  U jednotlivých profesí se

stanoví pomocí množství spotřebovaného výrobního času na m.j.* stavební práce.

Množství se stanoví jako výkonová norma v m.j. stavební práce na jednu hodinu a

přepočítá  na normohodiny vymezující  dobu za kterou  má být proveden  výkon

pracovní síly na m.j. stavební práce. Normohodina se ocení hodinovým mzdovým

tarifem. [5]       

                                                                 n
náklady na přímé mzdy celkem= ∑ náklad na mzdu                                            (4-3)

                                                                                     i=1

i je profese 

n je počet kalkulovaných profesí

náklad na mzdu = normativ výkonu x hodinový mzdový tarif                              (4-4)

[Kč/m.j.* = Nh/m.j.* x Kč/Nh]

• Náklad na stroje je suma nákladů za jednotlivé stroje kalkulované v ceně stavební

práce včetně nákladů na provozní hmoty. Pro jednotlivé stroje se stanoví pomocí

normativu výkonu stroje v m.j.* stavební práce/Sh (strojohodinu). Strojohodina se

ocení normativem – kalkulační sazbou stroje v Kč/Sh. [2]      

                                                                  n

přímé náklady na stroje celkem = ∑ náklad na stroj                                           (4-5)
                                                                 i=1

i je stroj

n je počet kalkulovaných strojů

náklad na stroj = normativ výkonu x hodinová sazba                                         (4-6)

[Kč/m.j.*  =  Sh/m.j.* x Kč/Sh]
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• Ostatní přímé náklady je suma dalších nákladů přímo přiřaditelných k výkonům.

Mohou to být například:

◦ podíl  zaměstnavatele  na  sociálním  a  zdravotním  pojištění,  státní  politiku

zaměstnanosti  a  pojištění  odpovědnosti  za  úraz  pracovníků  pracujících  ve

výrobě,

◦ odpisy strojů a zařízení, provozovaných výhradně v souvislosti s kalkulovanou

prací (nelze-li rozčlenit, zahrne se do režijních položek),

◦ cestovné a jiné podobné výlohy, spojené s provedením konkrétní kalkulované

práce.    

Sečtením nákladů  na přímý materiál,  přímé mzdy,  nákladů  na stroje a ostatních

přímých nákladů získáme přímé náklady celkem.

4.1.1.2    Nepřímé (režijní) náklady

Nepřímé  náklady,  také  nazývané  režie,  jsou objem  nákladů  vynaložených  na

zajištění stavební výroby.  Jsou to náklady,  které vznikají jako soubor nákladů  a  které

nejsou přímo přiřaditelné k výkonům. Podle organizačního hlediska výroby se dělí na část

nákladů spojených s výrobními organizačními jednotkami – výrobní režie a část nákladů

spojených se správou – správní režie.

• Výrobní režie  může být například spotřeba paliv, energií, materiálů a mezd (také

odvodů z nich) souvisejících s řízením výroby. Dále mezi ně přiřazujeme náklady

na opravu a údržbu hmotného investičního majetku, odpisy investičního majetku,

náklady na záruční opravy, pojistné, poplatky atd.

• Správní režie jsou náklady související s řízením a správou, obdobné typy nákladů

jako u režie výrobní, ale náležející správě (mzdy administrativy, náklady na jejich

služební vozy apod.). 

Výše přirážky za jednotlivé režie se plánuje z údajů minulých období. Sazba režie

se stanoví v % z předem zvolené základny.    
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4.1.1.3  Zisk 

Kalkuluje se z požadovaného objemu zisku na období, pro které se cena počítá. Do

cen stavebních prací se rozdělí stejně jako režie - přirážkovou kalkulací. Kalkuluje se tedy

v % z předem zvolené základny.

Zisk by měl zahrnovat i vliv inflace (být o ni navýšen), protože náklady díky inflaci

mohou, ještě před zaplacením investorem, výrazně narůst. 

Suma  přímých  nákladů,  nepřímých  nákladů  a  zisku  dává  dohromady  cenu

kalkulované položky stavební práce.
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4.1.1.4    Postup individuální kalkulace nové stavební práce

Kalkulační postup je pro kalkulace ceny stavební práce metodou úplných nákladů,

tj. všechny náklady se kalkulují na kalkulační jednici. Postup výpočtu se provádí podle

následujících kroků:      

1. Na základě  technologického postupu kalkulované stavební  práce se vymezí  její

rozsah.

2. Sestaví  se  název-popis  stavební  práce  a  pro  potřeby  evidence  se  opatří

identifikačním kódem2 například podle Třídníku stavebních konstrukcí a prací.

3. Zvolí se kalkulační vzorec, kde se určí přímé a nepřímé náklady.

4. V souladu s technologickým postupem se sestaví reprezentant2 oceňované stavební

práce.  Tímto  krokem  stanovíme,  které  druhy  nákladů  budeme  kalkulovat  jako

přímé, jednotlivé materiály, profese, stroje a případně další náklady kalkulované v

přímých nákladech, které druhy materiálu nebudou kalkulovány v ceně a uvedou se

ve specifikaci2.

5. Stanoví  se  množství  jednotlivých  druhů  přímých  nákladů  podle  předem

schválených  norem  spotřeby2 (norma  spotřeby  materiálu  včetně  ztratného2,

výkonová norma pracovní síly, kapacitní norma stroje).

6. Stanoví se oceňovací podklady, pro materiály jednotkové ceny, pro pracovní síly

základní hodinové mzdové tarify, pro stroje hodinové kalkulační sazby.

7. Stanoví se objem režijních nákladů v Kč a následně se vypočtou v % ze zvolené

základny.

8. Stanoví se  požadovaný objem zisku v Kč a následně se vypočte sazba v % ze  

zvolené základny.

9. Provede se výpočet ceny podle kalkulačního vzorce.

10. Pro  prodej  se  upraví  cena  vypočtená  na  cenu  tržní  pomocí  koeficientu  trhu

zjištěného z cenového marketingu. [2]

Na následujících stranách je vytvořen příklad kalkulace položky stavební práce.

2 Pojem vysvětlen v kapitole 2. Užité pojmy.
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Tab. 4.3   Kalkulace položky stavební práce
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Tab. 4.3   Kalkulace položky stavební práce
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4.1.2  Podrobný položkový rozpočet

Jedná  se  o  metodu,  která  rozlišuje  jednotlivé  prvky stavebních  konstrukcí  na

základě druhu a výměry na dané stavbě. Výsledné objemy pro každý druh a provedení se

násobí jednotkovou cenou. Součtem se obdrží pořizovací (resp. reprodukční) cena. 

Metodu lze použít  pouze v případech, ve kterých  jsou přesně  známy jednotlivé

konstrukce a jejich detailní provedení, tzn. prakticky jen u staveb nově budovaných, resp.

u  takových,  u  nichž  existuje  podrobná  stavebně  technická  dokumentace  s  uvedením

použitých stavebních hmot i u konstrukcí zakrytých. [1]

Ceny prvků stavebních konstrukcí se do rozpočtu vkládají pomocí položek. Cena

položek  je  pak  sestavena  buď  individuální  kalkulací  (viz  kap.  4.1.1),  nebo  pomocí

směrných  orientačních  cen  zjištěných  v  katalogu  cen  stavebních  prací.  Položky  jsou

rozděleny dle předmětu ocenění na:

I. stavební práce, montážní práce. V rozpočtu je uveden popis položky,  výměra v

m.j., jednotková cena v Kč/m.j. a náklad celkem za výměru v Kč,

II. dodávka materiálu, který není zahrnutý v položce stavební práce – označován také

jako specifikace (viz. kap. 2). V rozpočtu je uveden popis položky, výměra v m.j.,

jednotková cena v Kč/m.j. a náklad celkem za výměru v Kč, [5]

III. přesun  hmot,  který  představuje  množství  materiálů  přesouvaný  na  staveništi  v

rámci výroby. V rozpočtu se uvádí výměra v tunách (jednotková cena v Kč/m.j.)

nebo % a náklad celkem v Kč. 

Směrné orientační ceny lze zjistit z podkladů v knižní nebo programové podobě.

Položky v obou typech podkladů jsou označeny pomocí identifikačního kódu. Je to číselný

kód, který:

• u  stavebních  prací určuje  druh  stavební  práce.  V současné době  jsou databáze

stavebních prací pro cenové účely sestavené podle Třídníku stavebních konstrukcí a

prací  (TSKP)  vydaného  firmou  ÚRS  PRAHA,  a.s.  Pro  statistické  účely  jsou

identifikační  kódy  podle  Klasifikace  produkce  (CZ-CPA)  vydávané  Českým

statistickým úřadem,

• u materiálů určuje jejich druh. Je uveden kódem podle číslování zpracovaným ÚRS

PRAHA, a.s. nebo kódem podle CZ-CPA,
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• u pracovní síly určuje druh profesí podle třídníku Klasifikace zaměstnání (KZAM-

R) vydávané Českým statistickým úřadem. Kód může obsahovat i tarifní třídu pro

určení mzdy, [2]

• u výrobních strojů určuje druh stroje. V současných databázích je uveden převážně

kódem podle číslování zpracovaným ÚRS PRAHA, a.s. 

Pro  vytvoření  položkového  rozpočtu  se  v  dnešní  době  využívá  převážně

softwarových  programů.  V  ČR  je  k  dostání  poměrně  široké  portfolio  softwarů  na

rozpočtování. Jsou to například programy (v závorce je uveden producent programu):

• KROS plus (ÚRS PRAHA, a.s.),

• Build Power (RTS, a.s.),

• ASPE (Valbek, spol. s.r.o.),

• euroCALC (Callida, s.r.o.),

• WinKAROK (Porings, s.r.o.).

Další softwary, které mají menší nebo specializovaný okruh uživatelů, jsou např.:

CONTEC, SoftTrio, Stavex, IPOS, OCEP, SmartBuilding a další. [6] [8] 
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4.1.2.1    Podklady pro sestavení položkového rozpočtu

Mezi podklady pro ocenění položkovým rozpočtem patří:

• projektová dokumentace:

◦ výkresy,

◦ technická zpráva,

◦ výpisy tesařských, truhlářských a zámečnických výrobků,

◦ výkaz výměr,

• katalogy s cenami stavebních prací, materiálů apod. nebo softwarový program na

rozpočtování,

• technické normy,

• zákony.

[8] [2] 

Katalogy s cenami stavebních prací a materiálů vydává více firem, například ÚRS

PRAHA, a.s. v této podobě:

a) Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací  (KCSP),

Zahrnují jak stavební práce HSV (hlavní stavební výroba) tak práce PSV 

(přidružená stavební výroba). Hovoří se o nich také jako o „cenících stavebních  

prací“ nebo o „cenících S“.

Další dělení stavebních prací HSV a PSV je uvedeno v tab. 4.4 a tab. 4.5,

b) Sborník pořizovacích cen materiálů (SPCM),

c) Katalogy popisů a směrných cen montáží technologických zařízení (katalogy M).
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Seznam katalogů HSV a PSV vydávané firmou ÚRS PRAHA, a.s.:

Tab. 4.4   Seznam katalogů HSV [ 8 ]

Číslo a název katalogu HSV

800 – 1 Zemní práce 824 – 2 Městské dráhy

800 – 2 Zakládání a sanace objektů 824 – 3 Úzkorozchodné dráhy

800 – 3 Lešení 824 – 4 Železniční svršek metra

800 – 6 Demolice objektů 825 – 1 Studny a jímání vody

801 – 1 Běžné stavební práce 825 – 2 Štoly

801 – 2 Stavební práce z prefabrikátů 825 – 3 Objekty metra

801 – 3 Bourání konstrukcí 825 – 4 Tunely

801 – 4 Udržování a opravy 825 – 9 Metro – skupinové ceny

801 –  5 Zvláštní stavební práce 827 – 1 Vodovody a kanalizace

801 – 6 Zvláštní stavební práce 828 – 1 Kabelovody

801 – 7 Komíny vysoké 831 – 1 Meliorace zemědělské

821 – 1 Mosty 831 – 2 Meliorace lesnicko technické

822 – 1 Pozemní komunikace 832 – 1 Vodní stavby

823 – 1 Pozemkové úpravy 838 – 1 Kanály a rekuperátory

823 – 2 Rekultivace území 838 – 2 Pece a kotle

824 – 1 Normální dráhy 838 – 3 Příslušenství tepelných zařízení

Tab. 4.5   Seznam katalogů PSV [ 8 ]

Číslo a název katalogu PSV

800 – 711 Izolace proti vodě 800 – 767 Kovové stavební doplňk.kce.

800 – 713 Izolace tepelné 800 – 771 Podlahy a obklady keramické

800 – 714 Akustická a protiotřes. opatření 800 – 773 Podlahy teracové a syntetické

800 – 715 Izolace proti chem. vlivům 800 – 774 Podlahy plovoucí

800 – 721 Zdravotně technické instalace 800 – 775 Podlahy dřevěné a povlakové

800 – 731 Ústřední vytápění 800 – 782 Konstrukce z přírodního kamene

800 – 761 Konstrukce sklobetonová 800 – 783 Nátěry

800 – 762 Konstrukce tesařské 800 – 784 Malby a tapetování

800 – 763 Dřevostavby – montáž 800 – 786 Čalounické úpravy

800 – 764 Konstrukce klempířské 800 – 787 Zasklívání

800 – 765 Krytina tvrdé 800 – 791 Montáž zařízení velkokuchyní

800 – 766 Konstrukce truhlářské – montáž 800 – 795 Lokální vytápění
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4.1.2.2   Postup sestavení položkového rozpočtu stavebního objektu

Pro sestavení  položkového rozpočtu stavebního objektu je  nutno dodržet

následující kroky. Je zapotřebí:

1. Stavební objekt rozložit na prvky (položky), které jsou zpravidla vymezeny pomocí

klasifikace  a  popisu  a  jsou  v  oceňovacích  podkladech  oceněny  za  kalkulační

jednici.

2. Změřit prvky a sestavit výkaz výměr.

3. Přiřadit jednotkové ceny k prvkům ve výkazu výměr.

4. Vypočítat ceny prvků podle množství uvedeného ve výkazu výměr a jednotkovým 

cenám.

5. Sestavit rozpočet stavebního objektu jako oceněný výkaz výměr.

6. Vypočítat základní rozpočtové náklady (ZRN) jako součet cen všech prvků.

7. Dopočítat náklady spojené s umístěním stavby a stanovit tak vedlejší rozpočtové

náklady (VRN) na:

a) zařízení staveniště (ZS),

b) provozní vlivy (PV),

c) územní vlivy (ÚV),

d) dopravní náklady (DN),

e) ostatní náklady (ON).

8. Vypočítat cenu stavebního objektu (CSO):

CSO = ZRN + VRN                                                                                   (4-7)

Obr. 4.1   Strukturování rozpočtu [2]
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Cena  stanovená  položkovým  rozpočtem  vychází  z  projektové  dokumentace

stavebního objektu. Čím je přesnější dokumentace, tím je následně přesnější i cena.

4.1.3 Metoda agregovaných položek

Tato metoda slouží pro ocenění na úrovni stavebních dílů (popř. skupin stavebních

dílů), proto dostačuje jako podklad projektová dokumentace také na této úrovni. Metoda

agregovaných položek není tak podrobná a přesná jako u ocenění položkovým rozpočtem,

avšak umožňuje rychlé a poměrně přesné ocenění. 

Agregované položky představují spojení několika rozpočtových položek do jedné.

Jejich normované množství se určí podle jejich podílů na jednici stavebního dílu nebo je

tvořeno seskupením oceňovacích podkladů (cen stavebních prací, cen materiálů atd.), kdy

se do jedné agregace seskupí všechny položky potřebné k realizaci jednoho stavebního

dílu  tvořícího  ucelenou  konstrukci.  V  tom  případě  např.  položka  ŽB  schodišťová

konstrukce v rámci agregace obsahuje beton, výztuž, bednění a odbednění konstrukce,

příplatky za podpěrné konstrukce a v některých případech je obsažena i podlaha, zábradlí

či madla.    

Podklady  a  softwary  pro  ocenění  systémem  agregovaných  položek  v  České

republice vydávají například  firmy RTS, a.s., Callida, s.r.o. a ÚRS PRAHA, a.s.
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4.1.4 Propočty ceny pomocí THU

Jedná se o metodu, která je oproti  použití  rozpočtu (položkového nebo pomocí

agregovaných položek) podstatně jednoduší, je však málo přesná.

Princip  použití  u  rodinného  domu  spočívá  ve  zjištění  výměry  celé  stavby  –

obestavěného prostoru. V katalogu technicko hospodářských ukazatelů (THU) se zjistí dle

typu stavby a materiálových charakteristik jednotková cena. Vynásobením obestavěného

prostoru a jednotkové ceny se obdrží cena pořizovací (resp. reprodukční – podle toho, ke

kterému roku je THU stanoven).     

Jednotková cena se získává srovnáním s již realizovanými stavbami a cenami, za

které byly provedeny. Vzhledem k tomu, že oceňovaný objekt nebývá zpravidla identický

s objektem srovnávacím,  u něhož je známa jednotková cena,  je  třeba provést  i  určité

úpravy zohledňující vybavení stavby, výšku podlaží, umístění stavby, zastavěnou plochu a

dobu,  kdy je  stavba realizována.  Jednotkovou cenu srovnatelného objektu je  třeba při

výpočtu jednotkové ceny oceňovaného objektu upravit pomocí koeficientů:

JCO = JCS x I x KB x KZP x KV x (100 + VRN)/100                                 (4-8)

JCO jednotková cena oceňovaného objektu

JCS jednotková cena srovnatelného objektu

I index přepočtu cenových úrovní

KB  koeficient vlivu vybavení stavby

KZP koeficient vlivu zastavěné plochy

KV koeficient vlivu výšky podlaží

VRN vedlejší rozpočtové náklady, vliv umístění staveniště v %
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Cena srovnatelného objektu je tedy upravena o tyto vlivy: 

• vybavení stavby – pro úpravu základní ceny se využívají tzv. cenové (objemové)

podíly konstrukcí,

• výška podlaží stavby – při rostoucí výšce podlaží roste podíl některých konstrukcí

na celkové ceně objektu přímo úměrně výšce (zejména svislé konstrukce a úpravy

jejich  povrchů),  jiné  se  prakticky  nemění  (vodorovné  konstrukce,  izolace  proti

vodě,  podlahy,  dveře),  další  se mění  jen v části  (rozvody elektro,  vodovodní a

kanalizace jen svislé,  zemní práce a základy v  závislosti  na zatížení  základové

spáry, okna jen někdy apod.). Je tedy možno říct, že se zvyšující se výškou podlaží

se cena za 1 m3 obestavěného prostoru objektu snižuje, [1]      

• zastavěná plocha stavby – při změně půdorysných rozměrů stavby se mění v jiném

poměru výměry prvků závislých na obvodu stavby (tj. zejména obvodových stěn a

jejich vnějších a vnitřních úprav – omítek, fasád, dále základů, oken apod.) a jinak

se mění výměry dalších prvků, závislých spíše na zastavěné ploše (stropy, podlahy,

střechy včetně krytin). Je tedy možno říci, že se zvětšující se zastavěnou plochou

podlaží se cena za 1 m3 obestavěného prostoru objektu mírně snižuje, [1]      

• místo stavby – náklady na postavení stavby ve velkém městě a na venkově jsou

odlišné, obdobně v centru města a na jeho okraji, na volném pozemku a v proluce

atd.  Toto  se odliší  tzv.  náklady na umístění  stavby.  Zahrnuje  zejména zařízení

staveniště a provozní vlivy (provoz investora, silniční provoz, železniční a městský

kolejový  provoz,  území  se  ztíženými  výrobními  a  klimatickými  podmínkami,

mimořádně  ztížené  dopravní  podmínky,  dopravu  zaměstnanců  dodavatele  na

pracoviště apod.),  [1]

• doba stavby – údaje o srovnávací stavbě mohou být z jiného časového období, než

je datum ocenění oceňované stavby. K přepočtu slouží cenové indexy (viz. kap. 2).

 Problematikou jednotkových cen pro propočty cen staveb se zabývá řada firem.

Například  ÚRS  PRAHA,  a.s.  vydává  od  roku  1990  katalogy  nazvané  „Rozpočtové

ukazatele stavebních objektů“. Podsystém THU vyvinula také firma RTS, a.s. Mezi firmy

produkující softwarové programy, v kterých je možno zjednodušeným způsobem propočet

ceny pomocí THU patří vedle ÚRS PRAHA, a.s. a RTS, a.s. dále i Porings, s.r.o. 
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4.1.5   Souhrnný rozpočet

Pro  zjištění  celkových  nákladů  stavby/stavebního  objektu  od  přípravy,  přes

provedení až po předání stavby se sestavuje souhrnný rozpočet. V současné době nejsou

žádná závazná pravidla na stanovení souhrnných rozpočtů staveb. V praxi se však používá

členění  nákladů  vycházející  ze  zrušené  vyhlášky3.  Dle  této  vyhlášky  jsou  procesy

rozděleny do následujících kapitol – hlav:

I Projektové a průzkumné práce

II Provozní soubory

III Stavební objekty

IV Stroje, zařízení a inventář investiční povahy

V Umělecká díla

VI Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby

VII Práce prováděné nestavebními organizacemi

VIII Rezerva

IX Ostatní náklady

X Vyvolané investice

XI Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby

Protože členění nákladů  investora v souhrnném rozpočtu není závazné, nebudou

tyto hlavy dále komentovány.

3 Vyhlášky č. 5/1987 Sb., resp. vyhlášky č. 43/1990 Sb., o projektové přípravě staveb.
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4.2 OCEŇOVÁNÍ  STAVEB  NÁKLADOVÝM  ZP ŮSOBEM  DLE

ZÁKONA Č. 151/1997 SB., O OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Toto ocenění je obdobou ocenění propočtem pomocí THU. Upravuje jej však zákon,

který je novelizován.

Dle  Zákona  č.  151/1997  Sb.,  o  oceňování  majetku,  a  prováděcí  vyhlášky

Ministerstva  financí  ČR  č.  3/2008  Sb.,  o  provedení  některých  ustanovení  zákona  č.

151/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb. a vyhlášky č.

364/2010 Sb. (dále jen oceňovací vyhlášky)  se cena rodinného domu, jehož obestavěný

prostor je větší než 1100 m3 nebo který patří k původní zemědělské usedlosti anebo jejichž

základní cena není uvedena v příloze č. 20a této vyhlášky a cena rozestavěného domu zjistí

vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru základní cenou. Základní jednotkové ceny

jsou stanoveny v přílohách vyhlášky podle typů staveb. Tyto jsou různé pro odlišné typy

konstrukčního  provedení  a  upravené koeficientem dle využití  podkroví.  Takto zjištěná

základní jednotková cena se dále upraví koeficienty vybavení v porovnání se standardním,

polohy (obce), změny cen staveb (vztažený k cenové úrovni roku 1994) a koeficientem

prodejnosti. [3]

Základní cena rodinného domu se násobí koeficienty K4, K5, Ki a Kp podle vzorce: 

ZCU = ZC x K4 x K5 x Ki x Kp                                                                                      (4-9)

ZCU základní cena upravená,

ZC základní cena,

K4 koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce,

K4 = 1 + (0,54 x n)                                                                                             (4-10)

kde 1 a 0,54 jsou konstanty,

n součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s nadstandardním 

vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s

podstandardním vybavením.
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Výše koeficientu K4   je omezena rozpětím 0,80 do 1,20, které lze překročit  jen

výjimečně  na  základě  vybavení  s  podstandardním  resp.  nadstandardním

provedením.  Blíže k objemovým podílům viz. kap. 5.

K5 koeficient polohový,

K i koeficient změny cen staveb, vztažený k cenové úrovni roku 1994,

Kp koeficient prodejnosti.

Opotřebení  by  bylo  vypočteno  lineární  metodou  (vypočtenou  jako  podíl  stáří  z

celkové životnosti), ve vybraných případech metodou analytickou (viz. kap. 5 o podílech

konstrukcí). Zadáním této práce je však zjištění výchozí ceny, což je cena bez odpočtu

opotřebení. 

4.2.1. Postup ocenění stavebního objektu nákladovým způsobem dle oceňovací

vyhlášky

Postup pro ocenění stavebního objektu dle oceňovací vyhlášky je následující:

1. Zjistí se typ oceňovaného stavebního objektu dle členění přílohy č. 6 této vyhlášky.

Dle aktuálního znění vyhlášky je členění následující:

     Typ A: Svislé  konstrukce  zděné,  s  jedním nadzemním podlažím,  nepodsklepený

nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží.

      B: Svislé konstrukce zděné, se dvěma nadzemními podlažím, nepodsklepený

nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží.

      C: Svislé konstrukce zděné, s jedním nadzemními podlažím, podsklepený.

      D: Svislé konstrukce zděné, se dvěma nadzemními podlažími, podsklepený. 

      E: Svislé  konstrukce  železobetonové  monolitické,  s  jedním  nadzemním

podlažím, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy

1. nadzemního podlaží.

    F: Svislé  konstrukce  železobetonové  monolitické, se  dvěma  nadzemními

podlažími, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy

1. nadzemního podlaží.
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     G: Svislé  konstrukce  železobetonové  monolitické,  s  jedním  nadzemním

podlažím, podsklepený.

     H: Svislé  konstrukce  železobetonové  monolitické,  se  dvěma  nadzemními

podlažími, podsklepené.

 CH: Svislé  konstrukce  železobetonové  montované,  s  jedním  nadzemním

podlažím, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy

1. nadzemního podlaží.

     I: Svislé  konstrukce  železobetonové  montované,  se  dvěma  nadzemními

podlažími, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy

1. nadzemního podlaží.

            J: Svislé  konstrukce  železobetonové  montované,  s  jedním  nadzemním

podlažím, podsklepený.

    K: Svislé  konstrukce  železobetonové  montované,  se  dvěma  nadzemními

podlažími, podsklepený.

    L: Svislé konstrukce dřevěné, s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepený 

nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží.

    M: Svislé konstrukce dřevěné, se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený

nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží.

    N: Svislé konstrukce dřevěné, s jedním nadzemním podlažím, podsklepený.

    O: Svislé konstrukce dřevěné, se dvěma nadzemními podlažími, podsklepený.

2. Pro konkrétní typ stavby se zjistí cena za m3 obestavěného prostoru v závislosti na

počtu pater objektu a konstrukci střechy.

Dle  aktuálního  znění  vyhlášky  (od  1.  1.  2011)  jsou  uvedeny  ceny  za  1  m3  

obestavěného prostoru:

39



Tab. 4.6   Základní cena za 1 m3 obestavěného prostoru stavebního objektu 

se šikmou nebo strmou střechou [3]

Tab. 4.7   Základní cena za 1 m3 obestavěného prostoru stavebního objektu 

s plochou střechou [3]

3. Základní  cena stavebního objektu se šikmou nebo strmou střechou se vynásobí

koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví.

Aktuální koeficienty (od 1.1.2011) na využití podkroví:

Tab. 4.8   Koeficient na účelové využití podkroví [3]

4. Základní  cena  se  dále  upraví  koeficientem  vybavení  stavby.  Ten  se  vypočítá

pomocí objemových podílů konstrukcí (viz kap. 5.1).
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5. Následně se cena upraví koeficientem polohovým. Tento koeficient je uveden ve

vyhlášce v příloze č. 14.

6. Základní  cena  se  vynásobí  koeficientem  změny  cen  staveb  zjištěné  z  přílohy

oceňovací vyhlášky č. 38. Stavby jsou zde členěny podle kódů klasifikace CZ-CC.

7. Cena se upraví koeficientem prodejnosti uvedeným v příloze vyhlášky č. 39., kde

jsou jednotlivé katastrální území zařazena do oblastí, pro které jsou zde uvedeny

příslušné hodnoty koeficientu.

8. Základní cena upravená o tyto koeficienty (s koeficientem prodejnosti nebo bez –

dle  způsobu  užití)  se  vynásobí  obestavěným  prostorem  stavebního  objektu

zjištěného dle této vyhlášky. Takto získaná cena je cena stavebního objektu.
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5. CENOVÉ PODÍLY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

 Jsou to podíly,  jimiž se jednotlivé konstrukce a vybavení podílejí  na ceně  celé

stavby. Cenový podíl CP se zjišťuje matematicky podílem a vyjadřuje v procentech, které

cenově zaujímá konkrétní konstrukce ve výchozí ceně celé stavby.       

Matematicky podíl v procentech: [4]

CPi (%) = (cena prvku – i – na stavbě / celkový součet cen prvků na stavbě) x 100 %   (5-1)

Součet cenových podílů v % pro celou dokončenou stavbu musí činit 100 %.

Pokud  by  se  měl  cenový  podíl  vyjádřit  desetinným  číslem,  byl  by  výpočet  

následující:

CPi  = cena prvku – i – na stavbě / celkový součet cen prvků na stavbě                          (5-2)

Součet cenových podílů pro celou dokončenou stavbu pak musí činit 1,00.

Cenové podíly lze zjistit např.: [4]      

• z katalogu ÚRS, kde jsou pro jednotlivé konkrétní stavby uvedeny,

• z rozpočtu stavby,

• z přílohy č. 15 oceňovací vyhlášky,

• z knihy „Teorie oceňování nemovitostí“ - bližší identifikace publikace viz. [4]

Cenové podíly je třeba upravit podle konkrétního provedení.

Cenové podíly se při oceňování nemovitostí používají ve více případech, a to:

• pro zjištění koeficientu vybavení u ocenění dle oceňovací vyhlášky,

• při zjišťování stupně dokončení u rozestavěných staveb,

• při výpočtu opotřebení staveb analytickou metodou.
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5.1 CENOVÉ  PODÍLY  KONSTRUKCÍ  A  VYBAVENÍ  PODLE

OCEŇOVACÍ VYHLÁŠKY

Oceňovací vyhláška stanoví cenové podíly konstrukcí a vybavení ( nazývané podíly

objemovými) v příloze vyhlášky č. 15. V tabulkách jsou uvedeny  podíly konstrukcí, které

jsou vyjádřeny poměrným číslem, nikoliv procenty, takže součet za objekt nedává 100 %,

ale 1,00.  

Aktuální tabulka objemových podílů konstrukcí a vybavení rodinných domů:

Tab. 5.1   Tabulka objemových podílů konstrukcí a vybavení rodinných domů [3]
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V případě,  že  položka konstrukce  je  na oceňovaném objektu  obsažena ve více

materiálových  provedeních  (například  jsou  zde  okna  dřevěná  i  plastová),  napíšeme

konstrukci dvakrát a její cenový podíl rozdělíme dle procentuelního zastoupení materiálu

na konstrukci. 

Hodnota  objemových  podílů  se  dále  upraví  dle  tabulky  standardního  vybavení

rodinných domů, která je uvedena v příloze vyhlášky č. 6. Pokud je některá konstrukce

oceňovaného objektu  lepší  (tzn.  dražší),  je  považována za nadstandardní  konstrukci  a

přidává se 54 % jejího objemového podílu.  Naopak u konstrukce podstandardní  (tzn.

levnější) se ubírá 54 % jejího podílu a u chybějící konstrukce se objemový podíl zcela

vypustí.  Pokud  se  na  oceňovaném  objektu  vyskytne  konstrukce,  jež  na  srovnávacím

objektu vůbec není, pak se příslušný podíl konstrukce dopočte z ceny této konstrukce.

Výsledné upravené podíly se sečtou, výsledkem je koeficient (vybavení stavby), jímž se

upraví jednotková cena srovnávacího objektu.  [1] 

Pro  další  výpočty  (např.  analytický  výpočet  opotřebení  nebo  rozestavěnost

nedokončené stavby,  příp.  stavby v  rekonstrukci)  potom podíly  jednotlivých  stavebně

technických prvků dělíme tímto koeficientem, aby součet činil opět 1,00, resp 100 % a

dále podíly upravujeme o stupeň dokončení a opotřebení jednotlivých konstrukcí. [1]
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6. STANOVENÍ VÝCHOZÍ CENY U KONKRÉTNÍCH

RODINNÝCH DOM Ů NÁKLADOVÝM ZP ŮSOBEM

Pro  zjištění  rozdílů  mezi  výchozími  cenami  získanými  různými  metodami

nákladového  ocenění  jsou  v  této  kapitole  uvedeny  tři  příklady  konkrétních  rodinných

domů,  jejichž  ceny  jsou  zjištěny  třemi  způsoby  nákladového  ocenění.  Užité  způsoby

ocenění jsou:

• položkový rozpočet, 

• propočet THU,

• ocenění nákladovým způsobem dle oceňovací vyhlášky.

Pro zadané způsoby ocenění  byly  použity databáze a zákony platné k druhému

pololetí roku 2010.

U všech domů  se jedná o obytnou budovu, která je užívána jako rodinný dům.

Splňuje současná kritéria  rodinného domu,  definovaného ve vyhlášce Ministerstva  pro

místní  rozvoj  č.  501/2006  Sb.,  o  obecných  požadavcích  na  využívání území,  kde  je

stanoveno, že rodinný dům je stavba pro bydlení, ve kterém více než polovina podlahové

plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení  a je  k tomuto účelu určena a

zároveň, že rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a

jedno podzemní podlaží a podkroví.

Pro porovnání jsou zvoleny rodinné domy nepodsklepené se dvěmi nadzemními

podlažími.  U  dvou  případů  se  jedná  o  rodinný  dům s  druhým  nadzemním  podlažím

provedeným jako podkroví pod sedlovou střechou (pro potřeby ocenění dle vyhlášky je

podkroví střešní prostor a objekt se označuje jako jednopodlažní). Třetí dům má plochou

střechu.  U  dvou  domů  je  součástí  objektu  také  garáž,  která  je  se  stavbou  provozně

propojena dveřmi. U třetího rodinného domu není garáž součástí domu ani příslušenstvím.

Jak tyto  a  další  parametry  stavby ovlivní  výslednou výchozí  cenu  je  také předmětem

zkoumání této kapitoly.

Jako  podklad  pro  ocenění  byly  použity  projektové  dokumentace  pro  realizaci

staveb, rozpočtovací program  Build Power firmy RTS, a.s., technické normy a zákony,

výkazy výměr a položkové rozpočty vypracované v jiných softwarových programech a k

jinému časovému období, než položkové rozpočty nově vytvořené a uvedené v příl. č. 4-6.
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6.1 RODINNÝ DŮM HERMAN

6.1.1 Popis rodinného domu 

Rodinný dům je postaven na železobetonových pasech s  protiradonovou izolací a

izolací  proti  zemní  vlhkosti.  Jedná  se  o  zděný  dům s  tepelnou  izolací.  Svislé  nosné

konstrukce jsou postaveny z cihelného materiálu tloušťky 375 mm a 250 mm, nenosné

příčky v tl.  100 mm. Stropy v  domě  jsou prefabrikované z panelů  Spiroll.  Střecha je

pokryta pálenými střešními taškami. Klempířské konstrukce jsou provedeny z měděného

plechu.  Fasádní  omítka  je  vápenocementová  hladká  s  nástřikem.  Vnější  obklady  jsou

keramické obkladové pásky.  Vnitřní omítky jsou provedeny vápenocementové štukové.

Vnitřní  obklady  se  nacházejí  v  koupelně,  na  WC a  v  kuchyni.  Schody  jsou  dřevěné

atypické, zábradlí provedeno také ve dřevě. Dveře v domě jsou dřevěné nebo plastové,

plné, částečně prosklené i prosklené. Okna jsou plastová. Podlahy obytných místností jsou

dřevěné plovoucí a v některých provozních místnostech, v koupelně, na WC a v kuchyni je

keramická dlažba. Vytápění domu je ústřední s kotlem na plyn, stejně tak rozvod vody.

Dům  je  plně  vybaven  elektroinstalacemi.  Bleskosvod  není  instalován.  Dům  je

odkanalizován  do  veřejné  kanalizační  sítě.  Vybavení  kuchyně  chybí.  Koupelna  je
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vybavena rohovou vanou, toaletou a umyvadlem. V domě je i samostatná místnost WC

vybavená toaletou a umyvadlem. Toalety v domě jsou závěsné splachovací. 

Pro větší  přehlednost údajů  o stavbě  jsou uvedeny následující tabulky uvádějící

popis  nemovitosti,  připojení  na  inženýrské  sítě  a  bližší  popis  některých  konstrukcí.

Výpočty obestavěného prostoru budou uvedeny u jednotlivých způsobů ocenění.

Tab. 6.1   Popis rodinného domu Herman

Tab. 6.2   Připojení na inženýrské sítě domu Herman
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Umístění Heřmanův městec (okres Chrudim)

Počet obyvatel

Typ stavby Rodinný dům samostatně stojící

Počet podzemních podlaží 0

Počet nadzemních podlaží 2

Počet podkroví (započítán do NP) 1

Počet bytových jednotek 1

Garáž (jako součást objektu) 1

Počet pokojů 5 + 1

Kuchyní 1

Koupelen 1

WC 1

Provozní prostory Šatna, sklad

Zastavěná plocha stavby

Obestavěný prostor dle normy ČSN 73 4055

Příslušenství Není

Výskyt radonu

4 992

113,05 m2

Obestavěný prostor dle VYHLÁŠKY 
MINISTERSTVA FINANCÍ č. 3/2008 Sb. 582,20 m3

623,49 m3

Průzkum prokázal riziko pronikání radonu do 
podloží, proto jsou navržena protiradonová 
izolace natavenými pásy a hydroizolací

Vodovod  Přípojka z veřejného vodovodu z ulice

Kanalizace  Přípojka z veřejného kanalizační sítě z ulice

Elektrická síť  Zemní kabel 230/400 V z ulice

Plyn  Je zaveden



Tab. 6.3   Popis konstrukcí domu Herman
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Svislé konstrukce Zděné

Základy Železobetonové pasy

Střecha Sedlová

Krytina Pálené tašky

Klempířské konstrukce Měděný plech
Venkovní úprava stěn Vápenocementová hladká omítka

Vnitřní úprava stěn

Stropy Prefabrikované – panel Spiroll
Schodiště Dřevěné

Podlahy a dlažby Plovoucí podlaha, keramická dlažba

Okna Plastová

Dveře

Vytápění Ústřední s kotlem
Rozvod vody Studená i teplá

Sanitární zařízení WC splachovací, umyvadla, vana

Kanalizace Ze všech hygienických zařízení

Zdroj teplé vody Zásobníkový ohřívač

Vápenocementová štuková omítka a keramické 
obklady

Dřevěné i plastové plné, částečně prosklené i 
prosklené



6.1.2 Podrobný položkový rozpočet

Pomocí podkladů uvedených v kap. 6 byl vytvořen  položkový rozpočet stavby  v

softwarovém programu  Build Power firmy RTS, a.s. Veškeré ceny uvedené v rozpočtu

byly platné k druhému pololetí roku 2010. 

Jednotlivé  montážní  položky  byly  vybrány  z  databází montážních  položek  a  z

databází materiálů, pokud materiál nebyl obsažen již v montážní položce. Pokud materiál

(příp. výrobek) uvedený v dokumentaci stavby nebyl obsažen v databázích programu, byla

vytvořena nová (tzv. R položka) jejíž cena byla zjištěna pomocí softwarového programu

KROS plus firmy ÚRS PRAHA, a.s. nebo z cen zjištěných na webových stránkách firem

prodávající  tento  materiál  (příp.  výrobek).  U  materiálů  tvořících  odpad  je  adekvátně

navýšeno jeho množství.

Mezi R položky vytvořené pro tuto stavbu patří  převážně  tesařské výrobky pro

krov, dále atypické dřevěné schodiště, plastové vchodové dveře s bočním světlíkem, SDK

opláštění střešního okna a obkladové pásky.

Kompletní zateplovací systém je obsažen ve stavebním dílu 62 Úpravy povrchů

vnější.  I  když  jsou  všechna  okna  a  některé  dveře  plastové,  program  Build  Power  je

automaticky začlenil do oddílu 766 Konstrukce truhlářské.

Náklad na manipulaci s materiálem na stavbě je zahrnut v položkách přesunu hmot.

Přesun hmot pro HSV je zahrnut  pouze v jedné položce, kdežto u PSV je samostatná

položka pro každý stavební díl zvlášť. 

Rozpočet  je  rozdělen  na  HSV  (hlavní  stavební  výrobu)  a  PSV  (přidruženou

stavební výrobu). Sečtením cen HSV a PSV se zjistí ZRN (základní rozpočtové náklady).

Vedlejší  rozpočtové  náklady  stavby  jsou  vypočteny  jako  3  % přirážka  k  ZRN.  Cena

projektové  a  inženýrských  činností  je  zjištěna  z  publikace  Sazebník  pro  navrhování

nabídkových  cen  projektových  prací  a  inženýrských  činností  (UNIKA  2010).  V  této

publikaci  jsou  uvedeny ceny  projektových  a  inženýrských  prací  v  závislosti  na  ZRN.

Požadovanou cenu zjistíme interpolací cen uvedených v tabulkách .

V rozpočtu je vypočtena celková cena s daní. Je uvažována snížená sazba daně

10%. Protože se uvažuje dodávka stavby “na klíč“, tedy dodávka stavby odbornou firmou

včetně projektových a inženýrských prací, je sazba daně pro ZRN, VRN i projektové a

inženýrské práce stejná.
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Položkový  rozpočet  stavby  i  s  výpočtem  a  výpisem  vedlejších  rozpočtových

nákladů a výpočtem projektové a inženýrské činnosti je uveden v příloze č. 4. V tab. 6.4 je

uvedena výsledná rekapitulace všech  nákladů.

Tab. 6.4   Rekapitulace všech nákladů  zjištěných položkovým rozpočtem domu Herman
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Název nákladu Základ pro DPH Cena

Základní rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Projektová a inženýrská činnost
Cena celkem 

Cena celkem za stavbu

DPH         
(snížená s. 10%)

2 908 056,46 290 806,00 3 198 862,46

87 241,70 8 724,17 95 965,87

142 788,45 14 278,85 157 067,30
3 138 086,61 313 809,02 3 451 895,63

3 451 895,63



6.1.3 Propočet ceny pomocí THU

Propočet ceny pomocí THU byl  vytvořen pomocí softwarového programu  Build

Power firmy RTS, a.s.

Pro ocenění bylo do programu nutno zadat:

1. Velikost obestavěného prostoru (OP) –  zjištěného dle  ČSN 73 4055, kde se do

obestavěného  prostoru  započítávají  i  základy  (oproti  výpočtu  dle  oceňovací

vyhlášky). Výpočet je proveden v kap. 6.1.3.1. 

Pro stavbu Herman vypočtena hodnota 623,49 m3. 

2. Přesné označení JKSO – pro tento dům použito: 

803 Budovy pro bydlení,

803.6 Domky rodinné jednobytové,

803.61 Domky izolované.

3. Materiálovou charakteristiku svislých konstrukcí – zadáno:

1 – svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků.

4. Cenovou úroveň – a to:

 RTS 2010.

Výsledná  jednotková  cena  kalkulovaná  programem  je  4 640,00  Kč/m3.  Při

vynásobení jednotkové ceny obestavěným prostorem byly získány ZRN 2 892 993,60 Kč.

Výstup z programu je uveden v příloze č. 7. K základním rozpočtovým nákladům je v   tab.

6.5 připočtena daň z přidané hodnoty.

Tab. 6.5   Rekapitulace základních rozpočtových nákladů pro propočet ceny pomocí THU

domu Herman
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Základní rozpočtové náklady
Základ pro DPH (snížená s.)
DPH 10 %
Cena celkem ZRN za stavbu v Kč

2 892 993,60
2 892 993,60

289 299,00
3 182 292,60



Vedlejší  rozpočtové  náklady  stavby  jsou  stejně  jako  u  položkového  rozpočtu

vypočteny jako 3 % přirážka k ZRN. V tab. 6.6 je uveden také výčet vedlejších nákladů

stavby. 

Tab. 6.6   Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů pro propočet ceny pomocí THU

domu Herman

Cena  projektové  a  inženýrských  činností  je  opět  zjištěna  pomocí  publikace

Sazebník  pro  navrhování  nabídkových  cen projektových  prací  a  inženýrských  činností

(UNIKA  2010). V  tab.  6.7  je  proveden  výpočet  této  ceny  interpolací  průměrné  ceny

(z maximální a minimální hodnoty) k vypočtené hodnotě ZRN.

Tab. 6.7   Rekapitulace ceny projektových prací a inženýrských činností pro propočet ceny

pomocí THU domu Herman

Veškeré ceny jsou počítány se sníženou sazbou daně 10 %. Uvažuje se dodávka

stavby  „na  klíč“,  tedy  dodávka  stavby  odbornou  firmou  včetně  projektových  a

inženýrských prací. V tab. 6.8 je uvedena rekapitulace veškerých nákladů na stavbu.
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Název vedlejšího nákladu %

Ztížené výrobní podmínky

3

Oborová přirážka

Mimostaveništní doprava

Zařízení staveniště
Provoz investora

Kompletační činnost (IČD)

Rezerva rozpočtu

Celkem VRN za stavbu v Kč

Základ pro 
VRN

3 182 292,60

95 468,78

Sazebník pro navrhování nabídkových cen projekt. prací a inženýr. činností.  UNIKA 2010
Hodnota ZRN Min. cena Max. cena Prům. cena

Hodnota ZRN objektu 001

Cena projektových prací a inženýrské činnosti v Kč

3 000 000 139 700 163 000 151 350

3 200 000 145 000 169 200 157 100
Interpolovaná min. 

cena
Interpolovaná 

max. cena
Interpolovaná 
prům. cena

3 182 293 144 530,75 168 651,07 156 590,91

156 590,91



Tab. 6.8   Rekapitulace všech nákladů  na stavbu pro propočet ceny pomocí THU domu

Herman

6.1.3.1    Výpočet obestavěného prostoru dle normy  ČSN 73 4055

Pro zjištění výchozí ceny stavby propočetem ceny pomocí THU je nutno zjistit

obestavěný prostor stavby. Jak obestavěný prostor pro tyto účely vypočítat je uvedeno v

normě ČSN 73 4055. Výpočet obestavěného prostoru domu Herman je proveden v tab. 6.9.
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Název nákladu Základ pro DPH Cena

Základní rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Projektová a inženýrská činnost
Cena celkem v Kč

Cena celkem za stavbu v Kč

DPH         
(snížená s. 10%)

2 892 993,60 289 299,00 3 182 292,60

86 789,80 8 678,98 95 468,78

142 355,37 14 235,54 156 590,91
3 122 138,77 312 213,52 3 434 352,29

3 434 352,29



Tab. 6.9   Výpočet obestavěného prostoru domu Herman dle normy  ČSN 73 4055
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Základy Délka Šířka Výška OP
Část M m m

Deska 13,30 8,50 0,10 11,31
Pasy 13,30 0,60 0,90 7,18

13,30 0,60 0,90 7,18

7,30 0,60 0,90 3,94

7,30 0,57 0,90 3,71

7,30 0,68 0,90 4,43

3,52 0,55 0,60 1,16

2,55 0,55 0,60 0,84

2,55 0,55 0,60 0,84

2,11 0,55 0,60 0,70
Celkem základy 41,29

1.NP Délka Šířka Výška OP
Část M m m

Podezdívka 9,50 8,50 0,10 8,08

3,80 8,50 0,10 3,23
Základní část 9,50 8,50 3,00 242,25
Garáž + sklad 3,80 8,50 2,80 90,44

Terasa 3,80 8,50 0,20 6,46

Celkem 1.NP 350,46

Zastřešení Délka Šířka Výška OP
Část M m m

 - výška půdní nadezdívky 9,60 8,50 0,95 77,52
 - výška hřebene nad nadezdívkou 9,60 8,50 1,89 154,22
Celkem zastřešení 231,74

Rekapitulace OP
Část

Základy 41,29
1. nadzemní podlaží 350,46
Zastřešení 231,74
Celkem 623,49

m3

m3

m3

m3



6.1.4 Nákladový způsob dle oceňovací vyhlášky

Pro  srovnatelnost  zjištěných  výchozích  cen  je  tento  rodinný  dům  oceněn  dle

Zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí

ČR  č.  3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona  č. 151/1997 Sb., ve znění

vyhlášky č. 456/2008 Sb. Účinnost od 1.1.2009. Ocenění je tedy platné k druhému pololetí

roku 2010, stejně jako ostatní způsoby užité pro zjištění ceny.

Ačkoli tento rodinný dům nesplnil podmínku pro ocenění nákladovým způsobem

dle  vyhlášky  (tj.  že  jeho  obestavěný  prostor  není  větší  než  1100  m3,  ale  má  pouze

582,20 m3) a má být  proto oceněn porovnávacím způsobem, bude pro účely této práce

zjištěna cena nákladovým způsobem popsaným v kap. 4.2. Postup ocenění je popsán v

kap. 4.2.1.

Srovnatelnou  stavbou pro  určení  základní  ceny  za 1  m3

 
obestavěného  prostoru

rodinného  domu  je  dům  typu  A.,  což  je  zděný  dům  s  jedním  nadzemním  podlažím

(podkroví se nezapočítává), nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny 1. nadzemního

podlaží.

Obestavěný prostor stavby použitý při výpočtu je vypočten v kapitole 6.1.4.1.

Postup výpočtu  nákladového ocenění  dle oceňovací  vyhlášky a úprava základní

jednotkové ceny koeficienty Kpod, K4, K5, Ki, KP  je popsána v kap. 4.2. Jednotková cena se

nadále upravuje o opotřebení, které je v našem případě nulové (počítáme výchozí cenu),

stupeň dokončení stavby (v našem případě 100%) a o snížení ceny za doložený výskyt

radonu. Průzkum sice prokázal riziko pronikání radonu do podloží, avšak dle § 21 odst. 4

oceňovací vyhlášky se cena snižuje (o 7 %) jen u staveb se stavebním povolením do 28.

února 1991. Ocenění domu je provedeno v tab. 6.10.
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Tab. 6.10   Výpočet ceny nákladovým způsobem dle oceňovací vyhlášky domu Herman 

Postup výpočtu koeficientu vybavení  K4  je popsán v kap.  5.1 a pro dům Herman

vypočítán  v  tab.  6.11.  Uvažujeme  zde  klempířské  konstrukce  z  měděného  plechu  a

atypické dřevěné schodiště jako nadstandardní konstrukci, položky bleskosvod, vybavení

kuchyní a ostatní konstrukce jako konstrukce chybějící. Zbylé položky jsou považovány za

standartní  konstrukce.  Podstandartní  konstrukce  se u  této  stavby nevyskytují.  Dveře  v

tomto domě byly použity dřevěné i plastové, proto je položka dveří v tabulce použité při

výpočtu  napsána dvakrát  a její  cenový podíl  je rozdělen dle procentuelního zastoupení

materiálu.
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Výpočet ceny rodinného domu Herman nákladovým způsobem dle oceňovací vyhlášky
Rodinný dům podle § 5 a příl. č. 6 vyhl. č. 3/2008 Sb. typ A (nepodsklepený)
Střecha sedlová
Základní cena (příl. č. 6 vyhlášky) ZC
Koeficient využiti podkroví 1,12
Základní cena upravená o využití podkroví 
Obestavěný prostor objektu OP 582,20
Koeficient polohový (příl. č. 14 vyhlášky) 1,00

2,142
Koeficient prodejnosti (přil. č. 39 vyhlášky) 1,053
Koeficient vybavení 0,97

ZCU

Výchozí cena bez Kp                                  Kč
Rok odhadu rok 2010
Rok pořízení stavby rok 2010
Stáří roků 0
Opotřebení O % 0
Odpočet opotřebení                                            Kč 0
Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp Kč
Stupeň dokončení stavby D % 100

Kč

%
0

Cena upravená dle výskytu radonu Kč
Cena ke dni odhadu bez koeficientu prodejnosti Kč

Kč

Kč/m3 2 290,00
K

pod

Kč/m3 2 564,80
m3

K
5

Koeficient změny cen staveb (příl. č. 38 vyhlášky) 
dle CZ-CC 111 K

i

K
p

K
4

Zákl. cena upravená bez 
Kp  ZC × K

4
 × K

5 ×K
i

Kč/m3

4 734,77
Zákl. cena upravená 
s Kp  ZC × K

4
 × K

5 
×K

i
 × K

P
Kč/m3

4 985,72
2 756 585,45

2 756 585,45

Cena upravená dle stupně dokončení stavby 2 756 585,45
Snížení ceny za doložený výskyt radonu (§ 21 odst. 
4 vyhlášky)                                                 

2 756 585,45
2 756 585,45

Cena ke dni odhadu s koeficientem prodejnosti          
      

2 902 684,48



Tab. 6.11   Výpočet koeficientu vybavení K4 domu Herman
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Pol.č. Provedení Stand Podíl % Pod.č. Koef.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5)×(6) (8)

1 S 0,082 100 8,20 1 8,20

2 Svislé konstrukce Cihelné 36,5 cm S 0,212 100 21,20 1 21,20

3 Stropy Prefabrikované S 0,079 100 7,90 1 7,90

4 Sedlová S 0,073 100 7,30 1 7,30

5 Krytina střech Pálené střešní tašky S 0,034 100 3,40 1 3,40

6 Měďený plech N 0,009 100 0,90 1,54 1,39

7 Vnitřní omítky S 0,058 100 5,80 1 5,80

8 Fasádní omítky S 0,028 100 2,80 1 2,80

9 Vnější obklady Keramické dlaždice S 0,005 100 0,50 1 0,50

10 Vnitřní obklady S 0,023 100 2,30 1 2,30

11 Schody Dřevěné – atypické N 0,010 100 1,00 1,54 1,54

12 Dveře S 0,032 80 2,56 1 2,56

12 Dveře S 0,032 20 0,64 1 0,64

13 Okna Plastová S 0,052 100 5,20 1 5,20

14 Plovoucí podlaha S 0,022 100 2,20 1 2,20

15 Keram. dlažba S 0,010 100 1,00 1 1,00

16 Vytápění S 0,052 100 5,20 1 5,20

17 Elektroinstalace Zavedena S 0,043 100 4,30 1 4,30

18 Bleskosvod Není C 0,006 0 0,00 0 0,00

19 Rozvod vody Studená i teplá S 0,032 100 3,20 1 3,20

20 Zdroj teplé vody S 0,019 100 1,90 1 1,90

21 Instalace plynu Zavedena S 0,005 100 0,50 1 0,50

22 Kanalizace S 0,031 100 3,10 1 3,10
23 Vybavení kuchyní Není C 0,005 0 0,00 0 0,00

24 S 0,041 100 4,10 1 4,10

25 Záchod Splachovací S 0,003 100 0,30 1 0,30

26 Ostatní Není C 0,034 0 0,00 0 0

 Celkem 1,000 96,53

Koeficient vybavení (z výpočtu výše) 0,97

Koeficient vybavení stavby K
4

Konstrukce a 
vybavení

Uprav. 
podíl
(9) 

=(7)×(8)

Základy včetně 
zemních prací

Železobetonové 
pasy

Zastřešení mimo 
krytinu

Klempířské 
konstrukce

Vápenocementová 
štuková
Vápenocementová 
hladká

Koupelna, WC, 
kuchyň

Dřevěné plné, 
částečně prosklené
Plastové plné i  
prosklené

Podlahy obytných 
místností
Podlahy ostatních 
místností

Plynový kotel - 
ústřední

Zásobníkový 
ohřívač

Ze všech 
hyg.zařízení

Vnitřní hyg. 
vybaveni

Umyvadla, WC, 
vana

K
4



6.1.4.1   Výpočet obestavěného prostoru dle oceňovací vyhlášky

Obestavěný  prostor  stavby  se  pro  účely  nákladového  ocenění  dle  oceňovací

vyhlášky vypočítá podle přílohy č. 1 této vyhlášky. Do obestavěného prostoru se objem

základů  nezapočítává.  Výpočet  obestavěného  prostoru  domu  Herman  je  proveden  v

tab. 6.11.

Tab. 6.12   Výpočet obestavěného prostoru domu Herman dle oceňovací vyhlášky 
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1.NP Délka Šířka Výška OP
Část M m m

 Podezdívka 9,50 8,50 0,10 8,08

3,80 8,50 0,10 3,23
 Základní část 9,50 8,50 3,00 242,25
 Garáž + sklad 3,80 8,50 2,80 90,44

 Terasa 3,80 8,50 0,20 6,46

 Celkem 1.NP 350,46

Zastřešení Délka Šířka Výška OP
Část M m m

  - výška půdní nadezdívky 9,60 8,50 0,95 77,52
  - výška hřebene nad nadezdívkou 9,60 8,50 1,89 154,22
 Celkem zastřešení 231,74

Rekapitulace OP

Část

 1. nadzemní podlaží 350,46

 Zastřešení 231,74

 Celkem 582,20

m3

m3

m3



6.2 RODINNÝ DŮM ANDĚLOVI

6.2.1 Popis rodinného domu

Rodinný dům je postaven na betonových pasech s izolací  proti  zemní vlhkosti.

Jedná se o zděný dům s tepelnou izolací. Svislé konstrukce jsou postaveny z cihelného

materiálu tloušťky 440 mm, 400 mm, 300 mm a 175 mm. Stropy v domě jsou montované

ze stropních nosníků a vložek Miako, pouze nad dílnou je proveden strop z desek Hurdis.

Střecha je pokryta pálenými střešními taškami. Klempířské konstrukce jsou provedeny z

pozinkovaného  plechu.  Fasádní  omítka  je  akrylát.  Vnější  obklady  dům nemá.  Vnitřní

omítky jsou provedeny vápenocementové hladké a štukové. Vnitřní obklady se nacházejí v

koupelně, na WC a v kuchyni. Schody jsou železobetonové. Dveře v domě jsou dřevěné

plné nebo prosklené. Okna jsou také dřevěná. Podlahy obytných místností jsou z vlysů

nebo korkové z click čtverců, v ostatních místnostech je keramická dlažba. Vytápění domu

je  ústřední  s  elektrickým  kotlem,  stejně  tak  rozvod  vody.  Dům  je  plně  vybaven

elektroinstalacemi.  Bleskosvod  není  instalován.  Dům  je  odkanalizován  do  veřejné

kanalizační sítě. Plyn v domě není zaveden. Vybavení kuchyně chybí. V domě jsou dvě
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koupelny a jedno samostatné WC. Koupelny jsou vybaveny vanou, sprchovými  kouty,

umyvadly a toaletou. Místnost WC je vybavena toaletou a umyvadlem. Toalety v domě

jsou splachovací. 

Pro větší  přehlednost údajů  o stavbě  jsou uvedeny následující tabulky uvádějící

popis  nemovitosti,  připojení  na  inženýrské  sítě  a  bližší  popis  některých  konstrukcí.

Výpočty obestavěného prostoru budou uvedeny u jednotlivých způsobů ocenění.

Tab. 6.13   Popis rodinného domu Andělovi

Tab. 6.14   Připojení na inženýrské sítě domu Andělovi
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Umístění Jemnice (okres Třebíč)

Počet obyvatel

Typ stavby Rodinný dům samostatně stojící

Počet podzemních podlaží 0

Počet nadzemních podlaží 2

Počet podkroví  (započítán do NP) 1

Počet bytových jednotek 1

Garáž (jako součást objektu) 1

Počet pokojů 5 + 1

Kuchyní 1

Koupelen 2

WC 1

Provozní prostory Dílna, komora, prádelna, půda

Zastavěná plocha stavby

Obestavěný prostor dle normy ČSN 73 4055

Příslušenství Není

Výskyt radonu V oblasti Jemnice nebyl zjištěn výskyt radonu

4 425

156,30 m2  

Obestavěný prostor dle VYHLÁŠKY 
MINISTERSTVA FINANCÍ č. 3/2008 Sb. 879,20 m3

942,61 m3

Vodovod  Přípojka z veřejného vodovodu z ulice
Kanalizace  Přípojka z veřejného kanalizační sítě z ulice
Elektrická síť  Zemní kabel 230/400 V z ulice
Plyn  Není zaveden



Tab. 6.15   Popis konstrukcí domu Andělovi
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Svislé konstrukce Zděné

Základy Betonové pasy

Střecha Sedlová

Krytina Pálené tašky

Klempířské konstrukce Pozinkovaný plech

Venkovní úprava stěn Akrylát

Vnitřní úprava stěn Vápenné hladké, štukové

Stropy Montovaný - vložky Miako + nosníky

Schodiště Železobeton

Podlahy a dlažby Vlysy, korková podlaha, keramická dlažba

Okna Dřevěná

Dveře Dřevěné plné, prosklené

Vytápění Ústřední s kotlem

Rozvod vody Studená i teplá

Sanitární zařízení WC splachovací, umyvadla, vana, sprchy

Kanalizace Ze všech hygienických zařízení

Zdroj teplé vody Zásobníkový ohřívač



6.2.2 Podrobný položkový rozpočet

Pomocí podkladů uvedených v kap. 6 byl vytvořen  položkový rozpočet stavby  v

softwarovém programu  Build Power firmy RTS, a.s. Veškeré ceny uvedené v rozpočtu

byly platné k druhému pololetí roku 2010. 

Jednotlivé  montážní  položky  byly  vybrány  z  databází montážních  položek  a  z

databází materiálů, pokud materiál nebyl obsažen již v montážní položce. Pokud materiál

(příp. výrobek) uvedený v dokumentaci stavby nebyl obsažen v databázích programu, byla

vytvořena nová (tzv. R položka) jejíž cena byla zjištěna pomocí softwarového programu

KROS plus firmy ÚRS PRAHA, a.s. nebo z cen zjištěných na webových stránkách firem

prodávající  tento  materiál  (příp.  výrobek).  U  materiálů  tvořících  odpad  je  adekvátně

navýšeno jeho množství.

Mezi R položky vytvořené pro tuto stavbu patří  převážně  tesařské výrobky pro

krov, dřevěné balkonové dveře a dřevěné okna nestandartních rozměrů, garážová vrata a

keramické dlaždice.

V podkladech je uvedeno, že plyn v domě není zaveden a zároveň uvádí náklad na

instalaci plynu 5 000 Kč. Tato skutečnost byla respektována a náklad je součástí výchozí

ceny zjištěné položkovým rozpočtem. I když jsou okna plastová, program Build Power je

automaticky začlenil do oddílu 766 Konstrukce truhlářské.

Náklad na manipulaci s materiálem na stavbě je zahrnut v položkách přesunu hmot.

Přesun hmot pro HSV je zahrnut  pouze v jedné položce, kdežto u PSV je samostatná

položka pro každý stavební díl zvlášť. 

Rozpočet  je  rozdělen  na  HSV  (hlavní  stavební  výrobu)  a  PSV  (přidruženou

stavební výrobu). Sečtením cen HSV a PSV se zjistí ZRN (základní rozpočtové náklady).

Vedlejší  rozpočtové  náklady  stavby  jsou  vypočteny  jako  3%  přirážka  k  ZRN.  Cena

projektové  a  inženýrských  činností  je  zjištěna  z  publikace  Sazebník  pro  navrhování

nabídkových  cen  projektových  prací  a  inženýrských  činností  (UNIKA  2010).  V  této

publikaci  jsou  uvedeny ceny  projektových  a  inženýrských  prací  v  závislosti  na  ZRN.

Požadovanou cenu zjistíme interpolací cen uvedených v tabulkách .
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V rozpočtu je vypočtena celková cena s daní. Je uvažována snížená sazba daně

10 %. Protože se uvažuje dodávka stavby “na klíč“, tedy dodávka stavby odbornou firmou

včetně projektových a inženýrských prací, je sazba daně pro ZRN, VRN i projektové a

inženýrské práce stejná.

Položkový  rozpočet  stavby  i  s  výpočtem  a  výpisem  vedlejších  rozpočtových

nákladů a výpočtem projektové a inženýrské činnosti je uveden v příloze č. 5. V tab. 6.16

je uvedena výsledná rekapitulace všech nákladů.

Tab. 6.16   Rekapitulace všech nákladů  zjištěných položkovým rozpočtem domu Andělovi
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Název nákladu Základ pro DPH Cena

Základní rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Projektová a inženýrská činnost
Cena celkem 

Cena celkem za stavbu

DPH         
(snížená s. 10%)

3 205 534,58 320 553,00 3 526 087,58

96 166,02 9 616,60 105 782,63

151 032,62 15 103,26 166 135,89
3 452 733,23 345 272,86 3 798 006,09

3 798 006,09



6.2.3 Propočet ceny pomocí THU

Propočet ceny pomocí THU byl  vytvořen pomocí softwarového programu  Build

Power firmy RTS, a.s.

Pro ocenění bylo do programu nutno zadat:

1. Velikost obestavěného prostoru (OP) –  zjištěného dle  ČSN 73 4055, kde se do

obestavěného  prostoru  započítávají  i  základy  (oproti  výpočtu  dle  oceňovací

vyhlášky). Výpočet je proveden v kap. 6.2.3.1. 

Pro stavbu Andělovi vypočtena hodnota 942,61 m3. 

2. Přesné označení JKSO – pro tento dům použito: 

803 Budovy pro bydlení,

803.6 Domky rodinné jednobytové,

803.61 Domky izolované.

3. Materiálovou charakteristiku svislých konstrukcí – zadáno:

1 – svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků.

4. Cenovou úroveň – a to:

 RTS 2010.

Výsledná  jednotková  cena  kalkulovaná  programem  je  4 640,00  Kč/m3.  Při

vynásobení jednotkové ceny obestavěným prostorem byly získány ZRN 4 373 710,40 Kč.

Výstup z programu je uveden v příloze č. 8 . K základním rozpočtovým nákladům je v tab.

6.17 připočtena daň z přidané hodnoty.

Tab. 6.17   Rekapitulace základních rozpočtových nákladů pro propočet ceny pomocí THU

domu Andělovi
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Základní rozpočtové náklady

Základ pro DPH 

DPH 10  %
Cena celkem ZRN za stavbu v Kč

4 373 710,40

4 373 710,40
437 371,00

4 811 081,40



Vedlejší  rozpočtové  náklady  stavby  jsou  stejně  jako  u  položkového  rozpočtu

vypočteny jako 3 % přirážka k ZRN. V tab. 6.18 je uveden také výčet vedlejších nákladů

stavby. 

Tab. 6.18   Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů pro propočet ceny pomocí THU

domu Andělovi

Cena  projektové  a  inženýrských  činností  je  opět  zjištěna  pomocí  publikace

Sazebník  pro  navrhování  nabídkových  cen projektových  prací  a  inženýrských  činností

(UNIKA 2010). V tab. 6.19 je proveden výpočet této ceny interpolací průměrné ceny (z

maximální a minimální hodnoty) k vypočtené hodnotě ZRN.

Tab. 6.19   Rekapitulace ceny projektových prací a inženýrských činností pro propočet

ceny pomocí THU domu Andělovi

Veškeré ceny jsou počítány se sníženou sazbou daně 10 %. Uvažuje se dodávka

stavby  „na  klíč“,  tedy  dodávka  stavby  odbornou  firmou  včetně  projektových  a

inženýrských prací. V tab. 6.20 je uvedena rekapitulace všech nákladů na stavbu.
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Název vedlejšího nákladu Základ pro VRN %

Ztížené výrobní podmínky

3

Oborová přirážka

Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště
Provoz investora

Kompletační činnost (IČD)
Rezerva rozpočtu

4 811 081,40

Sazebník pro navrhování nabídkových cen projekt. prací a inženýr. činností.  UNIKA 2010
Hodnota ZRN Min. cena Max. cena Prům. cena

Hodnota ZRN objektu 001

Cena projektových prací a inženýrské činnosti v Kč

4 200 000 169 700 198 000 183 850
4 400 000 174 300 203 400 188 850

Interpolovaná min. 
cena

Interpolovaná 
max. cena

Interpolovaná 
prům. cena

4 811 081 183 754,87 214 499,20 199 127,04
199 127,04



Tab. 6.20   Rekapitulace všech nákladů  na stavbu pro propočet ceny pomocí THU domu
Andělovi

6.2.3.1    Výpočet obestavěného prostoru dle normy  ČSN 73 4055

Pro zjištění výchozí ceny stavby propočetem ceny pomocí THU je nutno zjistit

obestavěný prostor stavby. Jak obestavěný prostor pro tyto účely vypočítat je uvedeno v

normě ČSN 73 4055. Výpočet  obestavěného  prostoru  domu  Andělovi  je  uveden  v

tab. 6.21.
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Název nákladu Základ pro DPH Cena

Základní rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Projektová a inženýrská činnost
Cena celkem v Kč

Cena celkem za stavbu v Kč

DPH         
(snížená s. 10%)

4 373 710,40 437 371,00 4 811 081,40

131 211,31 13 121,13 144 332,44

181 024,58 18 102,46 199 127,04
4 685 946,29 468 594,59 5 154 540,88

5 154 540,88



Tab. 6.21   Výpočet obestavěného prostoru domu Andělovi dle normy  ČSN 73 4055
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Základy Délka Šířka Výška OP
Část M m m

 Deska 12,90 9,55 0,15 18,48

6,90 4,15 0,15 4,30

2,66 1,00 0,15 0,40

3,50 0,65 0,15 0,34

3,00 0,50 0,15 0,23
 Pasy 6,00 0,50 1,10 3,30

4,40 0,35 1,10 1,69

6,90 0,35 1,10 2,66

3,80 0,35 1,10 1,46

9,55 0,50 1,10 5,25

4,80 0,50 1,10 2,64

4,02 0,50 1,10 2,21

2,70 0,50 1,10 1,49

1,24 0,50 1,10 0,68

0,93 0,50 1,10 0,51

4,85 0,50 1,10 2,67

0,85 0,50 1,10 0,47

0,85 0,50 1,10 0,47

3,00 0,55 1,10 1,82

0,65 0,30 1,10 0,21

0,65 0,30 1,10 0,21

2,50 0,30 1,10 0,83

0,50 0,30 1,10 0,17

0,50 0,30 1,10 0,17

3,80 0,38 0,60 0,86

7,85 0,50 0,60 2,36

8,40 0,60 0,60 3,02

6,20 0,60 0,60 2,23

3,30 0,50 0,60 0,99

1,20 0,40 0,60 0,29

3,00 0,30 0,60 0,54

2,30 0,30 0,60 0,41
 Celkem základy 63,34

m3



Tab. 6.21   Výpočet obestavěného prostoru domu Andělovi dle normy  ČSN 73 4055
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1.NP Délka Šířka Výška OP
Část M m m

 Základní část 13,00 9,50 2,96 365,56
 Výklenek + balkón 6,20 1,00 2,96 18,35
 Dílna 7,00 4,30 2,98 89,70

 Celkem 1.NP 473,61

Zastřešení Délka Šířka Výška OP
Část M m m

 - výška půdní nadezdívky 13,00 9,50 0,70 86,45

          7,00 4,30 0,65 19,57

 - výška hřebene nad nadezdívkou 13,00 9,50      1,96 242,06

7,00 4,30 1,51 45,45

 - výřez střechy 5,31
 Balkón 6,20 1,10 1,00 6,82
 Celkem zastřešení 405,66

Rekapitulace OP
Část

 Základy 63,34
 1. nadzemní podlaží 473,61
 Zastřešení 405,66
 Celkem 942,61

m3

m3

m3



6.2.4 Nákladový způsob dle oceňovací vyhlášky

Pro  srovnatelnost  zjištěných  výchozích  cen  je  tento  rodinný  dům  oceněn  dle

Zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí

ČR  č.  3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona  č. 151/1997 Sb., ve znění

vyhlášky č. 456/2008 Sb. Účinnost od 1.1.2009. Ocenění je tedy platné k druhému pololetí

roku 2010, stejně jako ostatní způsoby užité pro zjištění ceny.

Ačkoli tento rodinný dům nesplnil podmínku pro ocenění nákladovým způsobem

dle  vyhlášky  (tj.  že  jeho  obestavěný  prostor  není  větší  než  1100  m3,  ale  má  pouze

879,27 m3) a má být proto oceněn porovnávacím způsobem, bude pro účely této práce

zjištěna cena nákladovým způsobem popsaným v kap. 4.2. Postup ocenění je popsán v

kap. 4.2.1.

Srovnatelnou stavbou pro  určení  základní  ceny za 1  m3  obestavěného  prostoru

rodinného domu je stejně jako u domu Herman dům typu A. Je to zděný dům s jedním

nadzemním podlažím (podkroví  se nezapočítává),  nepodsklepený nebo podsklepený do

poloviny 1. nadzemního podlaží.

Obestavěný prostor stavby použitý při výpočtu je vypočten v kapitole 6.2.4.1.

Postup výpočtu  nákladového ocenění  dle oceňovací  vyhlášky a úprava základní

jednotkové ceny koeficienty Kpod, K4, K5, Ki, KP  je popsána v kap. 4.2. Jednotková cena se

nadále upravuje o opotřebení, které je v našem případě nulové (počítáme výchozí cenu),

stupeň dokončení stavby (v našem případě 100 %) a o snížení ceny za doložený výskyt

radonu. V oblasti Jemnice nebyl zjištěn výskyt radonu, cena se tedy nesnižuje.  Ocenění

domu je provedeno v tab. 6.22.
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Tab. 6.22   Výpočet ceny nákladovým způsobem dle oceňovací vyhlášky domu Andělovi

 Postup výpočtu koeficientu vybavení K4 je popsán v kap. 5.1 a pro dům Andělovi

vypočítán v tab.  6.23.  Při  výpočtu  koeficientu vybavení  K4 (postup popsán v kap.  5.1)

uvažujeme podlahu z korku jako nadstandardní  konstrukci,  položky bleskosvod, ostatní

konstrukce, vnější obklady, instalace plynu a vybavení kuchyní jako konstrukce chybějící.

Zbylé položky jsou považovány za standardní konstrukce. Podstandardní konstrukce se u

této stavby nevyskytují. Podlahy obytných místností zde byly použity korkové a z vlysů,
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Výpočet ceny rodinného domu Andělovi nákladovým způsobem dle oceňovací vyhlášky

Rodinný dům podle § 5 a příl. č. 6 vyhl. č. 3/2008 Sb. typ A (nepodsklepený)

Střecha sedlová

Základní cena (příl. č. 6 vyhlášky) ZC

Koeficient využiti podkroví 1,12

Základní cena upravená o využití podkroví 

Obestavěný prostor objektu OP 879,27

Koeficient polohový (příl. č. 14 vyhlášky) 1,00

2,142

Koeficient prodejnosti (přil. č. 39 vyhlášky) 0,849

Koeficient vybavení (z výpočtu výše) 0,96
Zákl. cena upravená bez Kp

ZCU
Výchozí cena bez Kp                                  Kč
Rok odhadu rok 2010
Rok pořízení stavby rok 2010
Stáří roků 0
Opotřebení O % 0

Odpočet opotřebení                                            Kč 0

Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp Kč

Stupeň dokončení stavby D % 100
Kč

% 0

Cena upravená dle výskytu radonu Kč

Cena ke dni odhadu bez koeficientu prodejnosti Kč

Kč

Kč/m3 2 290,00
K

pod

Kč/m3 2 564,80

m3

K
5

Koeficient změny cen staveb (příl. č. 38 vyhlášky) dle 
CZ-CC 111 K

i

K
p

K
4

 ZC × K
4
 × K

5 
×K

i Kč/m3 4 684,93
Zákl. cena upravená s Kp  ZC × K

4
 × K

5 
×K

i
 × K

P Kč/m3 3 977,50

4 119 316,30

4 119 316,30

Cena upravená dle stupně dokončení stavby 4 119 316,30
Snížení ceny za doložený výskyt radonu (§ 21 odst. 4 
vyhlášky)      

4 119 316,30

4 119 316,30
Cena ke dni odhadu s koeficientem prodejnosti                3 497 299,54



proto je položka podlah obytných místností v tabulce použité při výpočtu zapsána dvakrát

a její cenový podíl je rozdělen dle procentuálního zastoupení materiálu.

Tab. 6.23   Výpočet koeficientu vybavení K4 domu Andělovi
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Koeficient vybavení stavby

Pol.č. Provedení Stand Podíl % Pod.č. Koef.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5)×(6) (8) (9) =(7)×(8)

1 Betonové pasy S 0,082 100 8,20 1 8,20
2 Svislé konstrukce Cihelné 45cm S 0,212 100 21,20 1 21,20
3 Stropy Montovaný S 0,079 100 7,90 1 7,90

4 Sedlová S 0,073 100 7,30 1 7,30

5 Krytina střech Pálené tašky S 0,034 100 3,40 1 3,40

6 Pozinkovaný plech S 0,009 100 0,90 1 0,90

7 Vnitřní omítky S 0,058 100 5,80 1 5,80

8 Fasádní omítky Akrylát S 0,028 100 2,80 1 2,80

9 Vnější obklady Není    C 0,005 0 0,00 0 0,00

10 Vnitřní obklady Koupelna, WC, kuchyň S 0,023 100 2,30 1 2,30

11 Schody Železobeton S 0,010 100 1,00 1 1,00

12 Dveře Dřevěné plné, prosklené S 0,032 100 3,20 1 3,20

13 Okna Dřevěná S 0,052 100 5,20 1 5,20

14 Vlysy S 0,022 15 0,33 1 0,33

14 Korek N 0,022 85 1,87 1,54 2,88

15 Keram. dlažba S 0,010 100 1,00 1 1,00

16 Vytápění El.kotel - ústřední S 0,052 100 5,20 1 5,20

17 Elektroinstalace Zavedena S 0,043 100 4,30 1 4,30

18 Bleskosvod Není    C 0,006 0 0,00 0 0,00

19 Rozvod vody Studená i teplá S 0,032 100 3,20 1 3,20

20 Zdroj teplé vody Zásobníkový ohřívač S 0,019 100 1,90 1 1,90

21 Instalace plynu Není    C 0,005 0 0,00 0 0,00

22 Kanalizace Ze všech hyg. zařízení S 0,031 100 3,10 1 3,10

23 Varná deska, el.trouba C 0,005 0 0,00 0 0,00

24 Vnitřní vybaveni S 0,041 100 4,10 1 4,10

25 Záchod Splachovací S 0,003 100 0,30 1 0,30

26 Ostatní Není    C 0,034 0 0,00 0 0,00

Celkem 1,022 95,51

Koeficient vybavení (z výpočtu výše) 0,96

Konstrukce a 
vybavení

Uprav. 
podíl

Základy vč. 
zemních prací

Zastřešení mimo 
krytinu

Klempířské 
konstrukce

Vápenné hladké, 
štukové

Podlahy obytných 
místn.
Podlahy obytných 
místn.
Podlahy ostatních 
místn.

Vybavení 
kuchyní WC splachovací, 

umyvadla, vana, sprchy

K
4



6.2.4.1    Výpočet obestavěného prostoru dle oceňovací vyhlášky

Obestavěný  prostor  stavby  se  pro  účely  nákladového  ocenění  dle  oceňovací

vyhlášky vypočítá podle přílohy č. 1 této vyhlášky. Do obestavěného prostoru se objem

základů  nezapočítává. Výpočet obestavěného prostoru domu Andělovi  je uveden v tab.

6.24.

Tab. 6.24   Výpočet obestavěného prostoru domu Andělovi dle oceňovací vyhlášky 
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1.NP Délka Šířka Výška OP
 Část M m m
 Základní část 13,00 9,50 2,96 365,56
 Výklenek + balkón 6,20 1,00 2,96 18,35
 Dílna 7,00 4,30 2,98 89,70

Celkem 1.NP 473,61

Zastřešení Délka Šířka Výška OP
Část M m m

 - výška půdní nadezdívky 13,00 9,50 0,70 86,45

          7,00 4,30 0,65 19,57

 - výška hřebene nad nadezdívkou 13,00 9,50 1,96 242,06

7,00 4,30 1,51 45,45

 - výřez střechy 5,31

 Balkón 6,20 1,10 1,00 6,82

 Celkem zastřešení 405,66

Rekapitulace OP
Část

 1. nadzemní podlaží   473,61

 Zastřešení 405,66

 Celkem 879,27

m3

m3

m3



6.3 RODINNÝ DŮM CHLÁDKOVI

6.3.1 Popis rodinného domu

Rodinný dům je navržen jako dvojdomek, protože je však každá část konstrukčně i

funkčně  oddělena,  posuzuji  polovinu  dvojdomku  jako  samostatný  rodinný  dům.

Zohlednění  dvojdomku je  pouze při  propočtu  dle  THU. Rodinný dům je postaven na

betonových pasech s izolací proti zemní vlhkosti. Jedná se o zděný dům s tepelnou izolací.

Svislé  konstrukce jsou  postaveny z cihelného materiálu  tloušťky 240 mm a 175 mm.

Stropy  v  domě  jsou  železobetonové  monolitické.  Střecha  je  pokryta  pásy  Lindab.

Klempířské  konstrukce  jsou  provedeny  z  pozinkovaného  plechu.  Fasádní  omítka  je

silikátová,  tenkovrstvá,  probarvená.  Vnější  obklady  dům  nemá.  Vnitřní  omítky  jsou

cementové hladké a vápenocementové štukové. Vnitřní obklady se nacházejí v koupelně,

na WC a v kuchyni. Schody jsou železobetonové. Dveře v domě jsou dřevěné plné. Okna

jsou plastová.  Podlahy obytných  místností  jsou  z provedeny jako plovoucí  podlaha,  v

ostatních místnostech je keramická dlažba. Vytápění domu je ústřední s kotlem na plyn,

stejně  tak  rozvod  vody.  Dům  je  plně  vybaven  elektroinstalacemi.  Bleskosvod  není

instalován. Dům je odkanalizován do veřejné kanalizační sítě. Vybavení kuchyně chybí. V

domě  jsou  dvě  koupelny  a  jedno  samostatné  WC.  Koupelny  jsou  vybaveny  vanou,

sprchovými kouty, umyvadly a toaletou. Místnost WC je vybavena toaletou a umyvadlem.

Toalety v domě jsou splachovací. 

73



Pro větší  přehlednost údajů  o stavbě  jsou uvedeny následující tabulky uvádějící

popis  nemovitosti,  připojení  na  inženýrské  sítě  a  bližší  popis  některých  konstrukcí.

Výpočty obestavěného prostoru budou uvedeny u jednotlivých způsobů ocenění.

Tab. 6.25   Popis rodinného domu Chládkovi

Tab. 6.26   Popis konstrukcí domu Chládkovi
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Vodovod  Přípojka z veřejného vodovodu z ulice

Kanalizace  Přípojka z veřejného kanalizační sítě z ulice

Elektrická síť  Zemní kabel 230/400 V z ulice

Plyn  Je zaveden

 Umístění  Brno – Střelice (okres Brno – venkov)

 Počet obyvatel

 Typ stavby
 Počet podzemních podlaží 0

 Počet nadzemních podlaží 2

 Počet podkroví 0

 Počet bytových jednotek 1

Garáž (jako součást objektu) 0

 Počet pokojů 5 + 1

 Kuchyní 1

 Koupelen 2

 WC 1

 Provozní prostory  Sklad, komora

 Zastavěná plocha pozemku

Obestavěný prostor dle normy ČSN 73 4055

Příslušenství  Není

Výskyt radonu

2 706
Dvojdomek – oceněna polovina jako 
samostatný rodinný dům

 123,89 m2

Obestavěný prostor dle VYHLÁŠKY 
MINISTERSTVA FINANCÍ č. 3/2008 Sb.  740,76 m3

 777,45 m3

 V oblasti Brno - Střelice nebyl zjištěn výskyt        
 radonu



Tab. 6.27   Připojení na inženýrské sítě domu Chládkovi
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Svislé konstrukce  Zděné

Základy  Betonové pasy

Střecha  Plochá

Krytina  Pozinkovaný plech

Klempířské konstrukce  Pozinkovaný plech

Venkovní úprava stěn  Silik. tenk. probarvená

Vnitřní úprava stěn  Cementová hladká, vápenocementová štuková

Stropy  Monolitický – železobeton

Schodiště  Železobeton

Podlahy a dlažby  Plovoucí podlaha, keramická dlažba

Okna  Plastová

Dveře  Dřevěné plné

Vytápění  Plynový kotel – ústřední

Rozvod vody  Studená i teplá

Sanitární zařízení  WC splachovací, umyvadla, vana, spr. kouty

Kanalizace  Ze všech hygienických zařízení

Zdroj teplé vody  Zásobníkový ohřívač



6.3.2 Podrobný položkový rozpočet

Pomocí podkladů uvedených v kap. 6 byl vytvořen  položkový rozpočet stavby  v

softwarovém programu  Build Power firmy RTS, a.s. Veškeré ceny uvedené v rozpočtu

byly platné k druhému pololetí roku 2010. 

Jednotlivé  montážní  položky  byly  vybrány  z  databází montážních  položek  a  z

databází materiálů, pokud materiál nebyl obsažen již v montážní položce. Pokud materiál

(příp. výrobek) uvedený v dokumentaci stavby nebyl obsažen v databázích programu, byla

vytvořena nová (tzv. R položka), jejíž cena byla zjištěna pomocí softwarového programu

KROS plus firmy ÚRS PRAHA, a.s. nebo z cen zjištěných na webových stránkách firem

prodávající  tento  materiál  (příp.  výrobek).  U  materiálů  tvořících  odpad  je  adekvátně

navýšeno jeho množství.

Mezi R položky vytvořené pro tuto stavbu patří  převážně  tesařské výrobky pro

krov, betonová desková dlažba, hydroizolace, tepelné izolace, parotěsná zábrana, krytina

pásy  Lindab,  plastová  okna  a  dřevěné  dveře  nestandartních  rozměrů,  keramické

obkladačky atd.

Protože ceny elektromontáží, vytápění, zařizovacích předmětů a vnitřní kanalizace

nebyly v podkladech u tohoto rodinného domu zjištěny, byly tyto položky spočteny jako

prostý aritmetický průměr z cen těchto položek u oceňovaných domů Herman a Anděl.

Náklad na manipulaci s materiálem na stavbě je zahrnut v položkách přesunu hmot.

Přesun hmot pro HSV je zahrnut  pouze v jedné položce, kdežto u PSV je samostatná

položka pro každý stavební díl zvlášť. 

Rozpočet  je  rozdělen  na  HSV  (hlavní  stavební  výrobu)  a  PSV  (přidruženou

stavební výrobu). Sečtením cen HSV a PSV se zjistí ZRN (základní rozpočtové náklady).

Vedlejší  rozpočtové  náklady  stavby  jsou  vypočteny  jako  3  % přirážka  k  ZRN.  Cena

projektové  a  inženýrských  činností  je  zjištěna  z  publikace  Sazebník  pro  navrhování

nabídkových  cen  projektových  prací  a  inženýrských  činností  (UNIKA  2010).  V  této

publikaci  jsou  uvedeny ceny  projektových  a  inženýrských  prací  v  závislosti  na  ZRN.

Požadovanou cenu zjistíme interpolací cen uvedených v tabulkách .
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V rozpočtu je vypočtena celková cena s daní. Je uvažována snížená sazba daně

10 %. Protože se uvažuje dodávka stavby “na klíč“, tedy dodávka stavby odbornou firmou

včetně projektových a inženýrských prací, je sazba daně pro ZRN, VRN i  projektových

prací a inženýrských činností stejná.

Položkový  rozpočet  stavby  i  s  výpočtem  a  výpisem  vedlejších  rozpočtových

nákladů a výpočtem projektové a inženýrské činnosti je uveden v příloze č. 6. V tab. 6.28

je uvedena výsledná rekapitulace všech nákladů.

Tab. 6.28   Rekapitulace všech nákladů  zjištěných položkovým rozpočtem domu Chládkovi
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Název nákladu Základ pro DPH Cena

Základní rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Projektová a inženýrská činnost
Cena celkem 

Cena celkem za stavbu

DPH         
(snížená s. 10%)

3 204 975,74 320 498,00 3 525 473,74

96 149,28 9 614,93 105 764,21

151 017,42 15 101,74 166 119,16
3 452 142,44 345 214,67 3 797 357,11

3 797 357,11



6.3.3 Propočet ceny pomocí THU

Propočet ceny pomocí THU byl  vytvořen pomocí softwarového programu  Build

Power firmy RTS, a.s.

Pro ocenění bylo do programu nutno zadat:

1. Velikost obestavěného prostoru (OP) –  zjištěného dle  ČSN 73 4055, kde se do

obestavěného  prostoru  započítávají  i  základy  (oproti  výpočtu  dle  oceňovací

vyhlášky). Výpočet je proveden v kap. 6.3.3.1. 

Pro stavbu Chládkovi vypočtena hodnota  777,45 m3. 

2. Přesné označení JKSO – pro tento dům použito: 

803 Budovy pro bydlení,

803.6 Domky rodinné jednobytové,

803.62 Dvojdomky.

3. Materiálovou charakteristiku svislých konstrukcí – zadáno:

1 – svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků.

4. Cenovou úroveň – a to:

 RTS 2010.

Výsledná  jednotková  cena  kalkulovaná  programem  je  4 626,03  Kč/m3.  Při

vynásobení jednotkové ceny obestavěným prostorem byly získány ZRN 3 596 507,02 Kč.

Výstup z programu je uveden v příloze č. 9. K základním rozpočtovým nákladům je v tab.

6.29 připočtena daň z přidané hodnoty

Tab. 6.29  Rekapitulace základních rozpočtových nákladů pro propočet ceny pomocí THU

domu Chládkovi

78

Základní rozpočtové náklady
Základ pro DPH (snížená s.)
DPH 10  %
Cena celkem ZRN za stavbu v Kč

3 596 507,02
3 596 507,02

359 651,00
3 956 158,02



Vedlejší  rozpočtové  náklady  stavby  jsou  stejně  jako  u  položkového  rozpočtu

vypočteny jako 3 % přirážka k  ZRN. V tab.  6.30 je uveden výčet  vedlejších nákladů

stavby. 

Tab. 6.30   Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů pro propočet ceny pomocí THU

domu Chládkovi

Cena  projektové  a  inženýrských  činností  je  opět  zjištěna  pomocí  publikace

Sazebník pro navrhování  nabídkových cen projektových prací  a inženýrských  činností.

UNIKA. 2010. V tab. 6.31 je proveden výpočet této ceny interpolací průměrné ceny (z

maximální a minimální hodnoty) k vypočtené hodnotě ZRN.

Tab. 6.31   Rekapitulace ceny projektových prací a inženýrských činností pro propočet

ceny pomocí THU domu Chládkovi

Veškeré ceny jsou počítány se sníženou sazbou daně 10 %. Uvažuje se dodávka

stavby  „na  klíč“,  tedy  dodávka  stavby  odbornou  firmou  včetně  projektových  a

inženýrských prací.

V tab. 6.32 je uvedena rekapitulace nákladů na stavbu.
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Název vedlejšího nákladu Základ pro VRN %

Ztížené výrobní podmínky

3

Oborová přirážka

Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště

Provoz investora
Kompletační činnost (IČD)

Rezerva rozpočtu
Celkem VRN za stavbu v Kč

3 956 158,02

118 684,74

Sazebník pro navrhování nabídkových cen projekt. prací a inženýr. činností.  UNIKA 2010
Hodnota ZRN Min. cena Max. cena Prům. cena

Hodnota ZRN objektu 001

Cena projektových prací a inženýrské činnosti v Kč

3 800 000 160 200 186 900 173 550
4 000 000 165 000 192 500 178 750

Interpolovaná min. 
cena

Interpolovaná 
max. cena

Interpolovaná 
prům. cena

3 956 158 163 947,79 191 272,42 177 610,11
177 610,11



Tab. 6.32   Rekapitulace všech nákladů  na stavbu pro propočet ceny pomocí THU domu

Chládkovi

6.3.3.1    Výpočet obestavěného prostoru dle normy  ČSN 73 4055

Pro zjištění výchozí ceny stavby propočetem ceny pomocí THU je nutno zjistit

obestavěný prostor stavby. Jak obestavěný prostor pro tyto účely vypočítat je uvedeno v

normě  ČSN 73 4055. Výpočet  obestavěného  prostoru  domu Chládkovi  je  proveden v

tab. 6.33.
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Název nákladu Základ pro DPH Cena

Základní rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Projektová a inženýrská činnost
Cena celkem v Kč

Cena celkem za stavbu v Kč

DPH         
(snížená s. 10%)

3 596 507,02 359 651,00 3 956 158,02

107 895,22 10 789,52 118 684,74

161 463,74 16 146,37 177 610,11
3 865 865,97 386 586,90 4 252 452,87

4 252 452,87



Tab. 6.33   Výpočet obestavěného prostoru domu Chládkovi dle normy ČSN 73 4055
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Základy Délka Šířka Výška OP
Část M m m

 Deska 11,00 8,53 0,10 9,38

4,25 0,75 0,10 0,32

4,25 2,10 0,10 0,89

4,10 2,25 0,10 0,92
 Pasy 11,00 0,40 0,80 3,52

4,28 0,35 0,45 0,67

4,28 0,45 0,50 0,96

0,75 0,35 0,45 0,12

0,75 0,45 0,50 0,17

3,90 0,35 0,45 0,61

3,90 0,45 0,50 0,88

6,25 0,35 0,45 0,98

6,25 0,45 0,50 1,41

2,55 0,40 0,50 0,51

0,27 0,47 0,50 0,06

3,22 0,40 0,50 0,64

1,79 0,45 0,50 0,40

7,75 0,45 0,80 2,79

3,30 0,35 0,45 0,52

3,30 0,45 0,50 0,74

4,25 0,35 0,45 0,67

4,25 0,45 0,50 0,96

2,10 0,45 0,95 0,90

4,35 0,45 0,95 1,86

3,40 0,35 0,45 0,54

3,40 0,45 0,50 0,77

3,40 0,35 0,45 0,54

3,40 0,45 0,50 0,77

1,58 0,25 0,45 0,18

1,58 0,35 0,50 0,28

1,58 0,40 0,50 0,32

3,69 0,45 0,50 0,83

3,69 0,35 0,45 0,58
 Patky 0,60 0,60 0,80 0,29

0,95 0,95 0,80 0,72
 Celkem základy 36,69

m3



Tab. 6.33   Výpočet obestavěného prostoru domu Chládkovi dle normy ČSN 73 4055
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1.NP Délka Šířka Výška OP
Část M m m

 Základní část 11,32 8,66 3,10 303,9

0,76 4,57 3,10 10,77

4,42 2,25 3,10 30,83
 Terasa 4,42 2,25 0,30 2,98
 Zázemí zahrady 6,25 1,99 3,14 39,05

 Celkem 1.NP 387,53

2.NP Délka Šířka Výška OP
Část M m m

 Základní část 11,32 8,66 2,70 264,68

0,76 4,57 2,70 9,38
 Celkem 2.NP 274,06

Zastřešení Délka Šířka Výška OP

Část M m m
   - výška půdní nadezdívky 11,32 8,66 0,28 27,45
          0,76 4,57 0,28 0,97
   - výška hřebene nad nadezdívkou 11,32 8,66 0,50 49,02

0,76 4,57 0,50 1,74
 Celkem zastřešení 79,17

Rekapitulace OP

Část

 Základy 36,69

 1. nadzemní podlaží 387,53

 2 nadzemní podlaží 274,06

 Zastřešení 79,17

 Celkem 777,45

m3

m3

m3

m3



6.3.4 Nákladový způsob dle oceňovací vyhlášky

Pro  srovnatelnost  zjištěných  výchozích  cen  je  tento  rodinný  dům  oceněn  dle

Zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí

ČR  č.  3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona  č. 151/1997 Sb., ve znění

vyhlášky č. 456/2008 Sb. Účinnost od 1.1.2009. Ocenění je tedy platné k druhému pololetí

roku 2010, stejně jakou ostatních způsobů zjištění .

Ačkoli tento rodinný dům nesplnil podmínku pro ocenění nákladovým způsobem

dle  vyhlášky  (tj.  že  jeho  obestavěný  prostor  není  větší  než  1100  m3,  ale  má  pouze

740,76  m3) a má být proto oceněn porovnávacím způsobem, bude pro účely této práce

zjištěna cena nákladovým způsobem popsaným v kap. 4.2. Postup ocenění je popsán v

kap. 4.2.1.

Obestavěný prostor stavby se vypočítá dle přílohy č. 1 oceňovací vyhlášky.

Srovnatelnou  stavbou pro  určení  základní  ceny  za 1  m3 obestavěného  prostoru

rodinného  domu  je  dům  typu  B.  Je  to  zděný  dům  se  dvěma  nadzemními  podlažími

(podkroví se nezapočítává), nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny 1. nadzemního

podlaží.

Obestavěný prostor stavby použitý při výpočtu je vypočten v kapitole 6.3.4.1.

Postup výpočtu  nákladového ocenění  dle oceňovací  vyhlášky a úprava základní

jednotkové ceny koeficienty Kpod, K4, K5, Ki, KP  je popsána v kap. 4.2. Jednotková cena se

nadále upravuje o opotřebení, které je v našem případě nulové (počítáme výchozí cenu),

stupeň dokončení stavby (v našem případě 100%) a o snížení ceny za doložený výskyt

radonu. V oblasti  Brno -  Střelice nebyl  zjištěn výskyt  radonu, cena se tedy nesnižuje.

Ocenění domu je provedeno v tab. 6.34.
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Tab. 6.34   Výpočet ceny nákladovým způsobem dle oceňovací vyhlášky domu Chládkovi

 

Postup výpočtu koeficientu vybavení K4 je popsán v kap. 5.1 a pro dům Chládkovi

vypočítán  v  tab.  6.35.  Při  výpočtu  koeficientu  uvažujeme  dveře  jako  nadstandardní

konstrukci,  jelikož se zde vyskytují  i  dveře pouzdrové, které jsou podstatně  dražší než

dveře  standardního  typu.  Položky  bleskosvod,  ostatní  konstrukce,  vnější  obklady  a

vybavení  kuchyní  nejsou  předmětem  ocenění  tohoto  objektu,  proto  jsou  ve  výpočtu

uvedeny  jako  konstrukce  chybějící.  Ostatní  položky  jsou  považovány  za  standardní

konstrukce. Podstandardní konstrukce se u této stavby nevyskytují.
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Výpočet ceny rodinného domu Chládkovi nákladovým způsobem dle oceňovací vyhlášky

Rodinný dům podle § 5 a příl. č. 6 vyhl. č. 3/2008 Sb. typ B (nepodsklepený)

Střecha plochá

Základní cena (příl. č. 6 vyhlášky) ZC

Koeficient využiti podkroví 1,00
Základní cena upravená o využití podkroví 

Obestavěný prostor objektu OP 740,76

Koeficient polohový (příl. č. 14 vyhlášky) 1,20

2,142

Koeficient prodejnosti (přil. č. 39 vyhlášky) 1,388

Koeficient vybavení 0,97
Zákl. cena upravená bez Kp

ZCU
Výchozí cena bez Kp                                  Kč
Rok odhadu rok 2010
Rok pořízení stavby rok 2010
Stáří roků 0
Opotřebení O % 0

Odpočet opotřebení                                            Kč 0

Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp Kč

Stupeň dokončení stavby D % 100
Kč

%
0

Cena upravená dle výskytu radonu Kč

Cena ke dni odhadu bez koeficientu prodejnosti Kč

Kč

Kč/m3 2 150,00
K

pod

Kč/m3 2 150,00

m3

K
5

Koeficient změny cen staveb (příl. č. 38 vyhlášky) dle 
CZ-CC 111 K

i

K
p

K
4

 ZC × K
4
 × K

5 
×K

i Kč/m3 5 343,00
Zákl. cena upravená s Kp  ZC × K4 × K5 

×K i × KP Kč/m3 7 416,08

3 957 877,25

3 957 877,25

Cena upravená dle stupně dokončení stavby 3 957 877,25
Snížení ceny za doložený výskyt radonu (§ 21 odst. 4 
vyhlášky)      

3 957 877,25

3 957 877,25
Cena ke dni odhadu s koeficientem prodejnosti                5 493 533,63



Tab. 6.35   Výpočet koeficientu vybavení K4 domu Chládkovi
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Koeficient vybavení stavby

Pol.č. Provedení Stand Podíl % Pod.č. Koef.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)

1 Betonové pasy S 0,071 100 7,10 1 7,10

2 Svislé konstrukce Cihelné 25cm S 0,223 100 22,30 1 22,30

3 Stropy Monolitické S 0,084 100 8,40 1 8,40

4 Pultová S 0,052 100 5,20 1 5,20

5 Krytina střech Pozinkovaný plech S 0,032 100 3,20 1 3,20
6 Klempířské kce. Pozinkovaný plech S 0,008 100 0,80 1 0,80

7 Vnitřní omítky S 0,062 100 6,20 1 6,20

8 Fasádní omítky S 0,031 100 3,10 1 3,10

9 Vnější obklady Není C 0,004 0 0,00 0 0,00

10 Vnitřní obklady S 0,023 100 2,30 1 2,30

11 Schody Železobeton S 0,024 100 2,40 1 2,40

12 Dveře Dřevěné plné N 0,033 100 3,30 1,54 5,08

13 Okna Plastová S 0,052 100 5,20 1 5,20

14 Plovoucí podlaha S 0,022 100 2,20 1 2,20

15 Keram. dlažba S 0,011 100 1,10 1 1,10

16 Vytápění S 0,044 100 4,40 1 4,40

17 Elektroinstalace Zavedena S 0,041 100 4,10 1 4,10

18 Bleskosvod Není C 0,006 0 0,00 0 0,00

19 Rozvod vody Studená i teplá S 0,030 100 3,00 1 3,00

20 Zdroj teplé vody Zásobníkový ohřívač S 0,018 100 1,80 1 1,80

21 Instalace plynu Zavedena S 0,005 100 0,50 1 0,50

22 Kanalizace S 0,028 100 2,80 1 2,80

23 Vybavení kuchyní Není C 0,005 0 0,00 0 0,00

24 Vnitřní vybaveni S 0,051 100 5,10 1 5,10

25 Záchod Splachovací S 0,004 100 0,40 1 0,40

26 Ostatní Není C 0,036 0 0,00 0 0

  Celkem 1,000 96,68

Koeficient vybavení (z výpočtu výše) 0,97

Konstrukce a 
vybavení

Uprav. 
podíl

(7) = 
(5)×(6)

(9)= 
(7)×(8)

Základy vč. 
zemních prac.

Zastřešení mimo 
krytinu

Cementová hladká, 
vápenocementová 
štuková
Silik. tenk. 
probarvená

Koupelna, WC, 
kuchyň

Podlahy obytných 
místn.
Podlahy ostatních 
místn.

Plynový kotel - 
ústřední

Ze všech hyg. 
zařízení

Umyv., WC, vany, 
sprch. kout

K
4



6.3.4.1    Výpočet obestavěného prostoru dle oceňovací vyhlášky

Obestavěný  prostor  stavby  se  pro  účely  nákladového  ocenění  dle  oceňovací

vyhlášky vypočítá podle přílohy č. 1 této vyhlášky. Do obestavěného prostoru se objem

základů nezapočítává. Výpočet obestavěného prostoru domu Chládkovi je proveden v tab.

6.36.

Tab. 6.36   Výpočet obestavěného prostoru domu Chládkovi dle oceňovací vyhlášky 
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1.NP Délka Šířka Výška OP
Část M m m

 Základní část 11,32 8,66 3,10 303,9

0,76 4,57 3,10 10,77

4,42 2,25 3,10 30,83

 Terasa 4,42 2,25 0,30 2,98

 Zázemí zahrady 6,25 1,99 3,14 39,05

 Celkem 1.NP 387,53

2.NP Délka Šířka Výška OP
Část M m m

 Základní část 11,32 8,66 2,70 264,68

0,76 4,57 2,70 9,38

 Celkem 2.NP 274,06

Zastřešení Délka Šířka Výška OP

Část M m m

 - výška půdní nadezdívky 11,32 8,66 0,28 27,45

0,76 4,57 0,28 0,97

 - výška hřebene nad nadezdívkou 11,32 8,66 0,5 49,02

0,76 4,57 0,5 1,74

 Celkem zastřešení 79,17

Rekapitulace OP
Část

 1. nadzemní podlaží 387,53

 2 nadzemní podlaží 274,06

 Zastřešení 79,17

 Celkem 740,76

m3

m3

m3

m3



6.4 PŘEHLED  A  VYHODNOCENÍ  VÝSLEDK Ů  OCENĚNÍ

NÁKLADOVÝM ZP ŮSOBEM

V  kap. 6.1, kap. 6.2 a kap.6.3 byly zjištěny výchozí ceny tří konkrétních rodinných

domů třemi metodami ocenění nákladovým způsobem. Výsledné ceny jsou uvedeny v tab.

6.37, tab. 6.38 a tab. 6.39 a zobrazeny grafy v obr . 6.1, obr. 6.2 a obr. 6.3.

Aby  byly  ceny  porovnatelné,  neuvažuje  se  koeficient prodejnosti,  kterým  se

upravovala cena při zjišťování výchozí ceny staveb  dle oceňovací vyhlášky. Úprava ceny

koeficientem  by  totiž  zkreslovala  porovnání  s  výsledky  ocenění  zjištěnými  jinými

metodami, které vliv prodejnosti v konkrétní oblasti nezohledňují.

87



Tab. 6.37   Porovnání cen zjištěných různými způsoby stanovení výchozí ceny domu

Herman nákladovým způsobem

Obr. 6.1   Graf cen zjištěných různými způsoby stanovení výchozí ceny domu Herman

nákladovým způsobem

V  tab.  6.37  a  na  obr.  6.1  jsou  zobrazeny  výsledky  ocenění  rodinného  domu

Herman. Průměrná cena domu zjištěná jako prostý aritmetický průměr cen je 3 214 278

Kč. Průměrná odchylka zjištěných výchozích cen je 9,49 %. Ceny zjištěné položkovým

rozpočtem a propočtem dle THU jsou velmi podobné, avšak cena domu zjištěná oceněním

podle oceňovací vyhlášky se výrazně  odlišuje (o 14,24 % oproti průměru cen). Důvod ,

proč  tato situce nastala není zřejmý.  I kdyby se při  ocenění podle oceňovací  vyhlášky

uvažovalo  při  výpočtu  koeficientu  vybavení  o  více  konstrukcích  jako  nadstandartních,

nedosáhla by výsledná cena pravděpodobně na úroveň zbylých dvou ocenění.
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001 Herman

DRUH OCENĚNÍ  CENA [K č] ODCHYLKA 

9,49

7,39%

PROPOČTEM DLE THU 6,85%

DLE VYHLÁŠKY  (bez Kp) 14,24%

PRŮMĚR 
[Kč]

PRŮM. 
ODCHYLKA 

[Kč]

PRŮM. 
ODCHYLKA [% ]

POLOŽKOVÝM 
ROZPOČTEM

3 451 896

3 214 278

237 618 Kč

305 1283 434 352
220 074 Kč

2 756 585
457 692 Kč



Tab. 6.38   Porovnání cen zjištěných různými způsoby stanovení výchozí ceny domu

Andělovi nákladovým způsobem

Obr. 6.2   Graf cen zjištěných různými způsoby stanovení výchozí ceny domu Andělovi

nákladovým způsobem

V tab. 6.38 a na obr. 6.2 jsou zobrazeny výsledky ocenění rodinného domu Andělovi.

Průměrná cena domu zjištěná jako prostý aritmetický průměr cen je                      4 357 288

Kč. Průměrná odchylka zjištěných výchozích cen je 12,20 %. Cena zjištěná položkovým

rozpočtem je nejnižší, je o 12,84 % Kč nižší než průměr cen. Projektová dokumentace,

která sloužila pro zjištění ceny položkovým rozpočtem nebyla propracovaná do detailů,

proto je možné, že některé materiály nebyly narozpočtovány a cena je tak nižší. Nejvyšší

cena byla vypočítána propočtem dle THU. U této ceny je největší odchylka všech ocenění

oproti průměru cen, které byly u domů zjištěny. Cena, získaná propočtem dle THU je o
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002 Andělovi

DRUH OCENĚNÍ  CENA [Kč] ODCHYLKA 

12,20

12,84%

PROPOČTEM DLE THU 18,30%

DLE VYHLÁŠKY  (bez Kp) 5,46%

PRŮMĚR 
[Kč]

PRŮM. 
ODCHYLKA 

[Kč]

PRŮM. 
ODCHYLKA [%]

POLOŽKOVÝM 
ROZPOČTEM

3 798 006

4 357 288

559 282 Kč

531 5025 154 541
797 253 Kč

4 119 316
237 971 Kč



18,3  %  vyšší  než  aritmetický  průměr  cen.  Propočet  dle  THU je  závislý  na  velikosti

obestavěného  prostoru  a  také  nerozlišuje,  v  jakém  objemu  jsou  v  domě  zastoupeny

provozní místností.  U domu Andělovi  nastala kombinace těchto vlivů,  která zapříčinila

nereálné navýšení výchozí ceny zjištěné dle THU, a to velký objem základů (63,34 m3),

které se při této metodě započítávají do obestavěného prostoru a mnoho místnosti, které

neslouží jako obytné místnosti a mají u tohoto domu menší nároky na vybavení a použité

stavební materiály (dílna,  komora, prádelna apod.). Jednotková cena, kterou se při  této

metodě  vynásobí  objem obestavěného prostoru a získá se tak výsledná cena,  nebyla  v

tomto případě v adekvátní výši.

Tab. 6.39   Porovnání cen zjištěných různými způsoby stanovení výchozí ceny domu

Chládkovi nákladovým způsobem

Obr. 6.3   Graf cen zjištěných různými způsoby stanovení výchozí ceny domu Chládkovi

nákladovým způsobem

90

003 Chládkovi

DRUH OCENĚNÍ  CENA [K č] ODCHYLKA 

4,16%

5,13%

PROPOČTEM DLE THU 6,24%

DLE VYHLÁŠKY  (bez Kp) 1,12%

PRŮMĚR 
[Kč]

PRŮM. 
ODCHYLKA 

[Kč]

PRŮM. 
ODCHYLKA [%]

POLOŽKOVÝM 
ROZPOČTEM

3 797 357

4 002 562

205 205 Kč

166 5944 252 453
249 890 Kč

3 957 877
44 685 Kč



V tab. 6.39 a na obr.  6.3 jsou zobrazeny výsledky ocenění rodinného domu

Chládkovi. Prostý aritmetický průměr cen je 4 002 562 Kč. Průměrná odchylka zjištěných

výchozích  cen je pouze 4,16 %. Žádná z výchozích  cen domu Chládkovi  se  výrazně

neodlišuje,  což  může  být  připsáno  nejpodrobněji  propracované  dokumentaci  domu  a

následně i nejpřesnějšímu ocenění položkovým rozpočtem a zároveň největší podobnosti

oceňovaného domu, vzhledem k typovým domům, pro které jsou u propočtu dle THU a

ocenění dle vyhlášky určeny jednotkové ceny.

Pro zajímavost a lepší  představu o rozdílech mezi  oceněním více domů  jedním

způsobem nákladového ocenění, jsou vytvořeny tab. 40, tab. 41 a tab. 42. Z těchto tabulek

jsou patrné průměry  cen  domů  u  jednotlivých  ocenění  a  zjištěné odchylky.  Aby byly

výsledky směrodatné, musely by být domy stejné. Výsledky těchto tabulek slouží pouze

pro  lepší  představu  čtenáře  o  problematice.  Z  tabulek  je  patrné,  že  se  rozdíly  cen  u

oceňovaných tří domů při ocenění položkovým rozpočtem liší v průměru pouze o 4,17 %,

proto by se při  ocenění pouze tímto způsobem mohlo zdát, že mezi náklady na domy

nebude velký rozdíl. U propočtu dle THU se výsledky však již liší o 13,61 % a u výchozí

ceny zjištěné podle oceňovací vyhlášky dokonce o 15,78 %. Z toho je patrné, že konečné

výchozí ceny budou různě vysoké. Graf na obr. 6.4 znázorňuje výše průměrných odchylek

jednotlivých druhů oceněn.

Tab. 6.40   Porovnání výchozích cen zjištěných položkovým rozpočtem 
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POLOŽKOVÝM ROZPO ČTEM

NÁZEV CENA [K č] PRŮMĚR [Kč] ODCHYLKA 

RD HERMAN

4,17%

6,26%

RD ANDĚLOVI 3,14%

RD CHLÁDKOVI 3,12%

PRŮM. 
ODCHYLKA 

[Kč]

PRŮM. 
ODCHYLKA 

[%]

3 451 896

3 682 420

230 524 Kč

153 6833 798 006
115 586 Kč

3 797 357
114 937 Kč



Tab. 6.41   Porovnání výchozích cen zjištěných propočtem dle THU

Tab. 6.42   Porovnání výchozích cen zjištěných podle oceňovací vyhlášky

Obr. 6.4   Graf průměrných odchylek jednotlivých druhů ocenění
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PROPOČTEM DLE THU

NÁZEV CENA [K č] PRŮMĚR [Kč] ODCHYLKA 

RD HERMAN

13,61%

19,77%

RD ANDĚLOVI 20,42%

RD CHLÁDKOVI 0,65%

PRŮM. 
ODCHYLKA 

[Kč]

PRŮM. 
ODCHYLKA 

[%]

3 434 352

4 280 449

846 096 Kč

582 7285 154 541
874 092 Kč

4 252 453
27 996 Kč

DLE VYHLÁŠKY  (bez Kp)

NÁZEV CENA [K č] PRŮMĚR [Kč] ODCHYLKA 

RD HERMAN

15,78%

23,67%

RD ANDĚLOVI 14,07%

RD CHLÁDKOVI 9,60%

PRŮM. 
ODCHYLKA 

[Kč]

PRŮM. 
ODCHYLKA 

[% ]

2 756 585

3 611 260

854 674 Kč

569 7834 119 316
508 057 Kč

3 957 877
346 618 Kč
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7. CENOVÉ  PODÍLY  KONSTRUKCÍ  ZJIŠT ĚNÉ  U  

KONKRÉTNÍCH RODINNÝCH DOM Ů

Jak již  bylo  uvedeno  v  kap.  5,  cenové podíly  jsou víceúčelové  a  lze  je  zjistit

různými způsoby, které vypovídají o skutečné ceně dané konstrukce s rozdílnou přesností. 

Podíly  mohou  být  již  vypočtené,  tabelizované  a  určené  pouze  k  úpravě  pro

konkrétní stavbu.  Tímto způsobem se zjišťují cenové podíly konstrukcí např. za použití

oceňovací vyhlášky.

V jiném případě jsou cenové podíly získány velmi pracně a složitě z položkového

rozpočtu  stavby.  Způsob  je  sice  časově  velmi  náročný,  výpovědní  hodnota  cenových

podílů pro konkrétní stavbu je však mnohem vyšší. 

Jak odlišné jsou cenové podíly získané uvedenými dvěma variantami je předmětem

zjištění této kapitoly. Cenové podíly byly zjišťovány pro rodinné domy z kap. 6.
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7.1 POSTUP VÝPOČTU CENOVÝCH PODÍL Ů 

Aby cenové podíly  získané úpravou podílů  uvedených  v  oceňovací  vyhlášce  a

získané z položkového rozpočtu byly porovnatelné, bylo nutno stanovit jednotné členění

stavby na stavební díly. Členění na stavební díly bylo zvoleno dle oceňovací vyhlášky. 

Úprava podílů  uvedených  v  oceňovací  vyhlášce  spočívá  v  určení  standardnosti

jednotlivých  konstrukčních  dílů  (popsáno v  kap.  5.1),  popř.  při  užití  více  materiálů  u

jednoho dílu je  cenový podíl konstrukčního dílu rozdělen dle procentuelního zastoupení

materiálu. Součet takto upravených podílů konstrukcí musí dávat 1 (100 %), pokud tak

není, je nutno tyto  upravené podíly vydělit jejich součtem pro celou stavbu a dostane se

tak opět součet podílů roven 1.

Postup  přiřazení  jednotlivých  položek  rozpočtu  ke  stavebním  dílům  určeným

vyhláškou není jednotný a záleží pouze na úvaze oceňujícího. Pro představu o složitosti

přiřazování jsou uvedeny následující příklady ze stavby Andělovi:

• Stavební díl, nazvaný dle dělení oceňovací vyhlášky Svislé konstrukce, obsahuje z

rozpočtu:

◦ veškeré položky stavebního dílu  Svislé a kompletní konstrukce i s poměrnou

částí  dílu  Staveništní  přesun  hmot  (pro  HSV)  –  přesun  hmot  je  rozdělen

poměrově dle ceny jednotlivých stavebních dílů HSV,

◦ některé položky z dílu Izolace tepelné a to i s poměrným dílem přesunu hmot,

který k tomuto dílu PSV náleží,

◦ některé položky z dílu Konstrukce tesařské a to i s poměrným dílem přesunu

hmot, který k tomuto dílu PSV náleží – jednalo se o sádrokarton náležící ke

svislým konstrukcím,

◦ poměrná část dílu Lešení a stavební výtahy –  díl je rozdělen poměrově dle ceny

jednotlivých stavebních dílů HSV,

◦ poměrná část  dílu Dokončovací  konstrukce na pozemních  stavbách – díl  je

rozdělen poměrově dle ceny jednotlivých stavebních dílů HSV,
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• Stavební díl, nazvaný dle dělení oceňovací vyhlášky  Podlahy obytných  místností

(vlysy), obsahuje z rozpočtu:

◦ veškeré  položky  stavebního  dílu  Podlahy  vlysové  a  parketové  a  to  i  s

poměrným dílem přesunu hmot, který k tomuto dílu PSV náleží,

◦ některé položky z dílu Izolace tepelné a to i s poměrným dílem přesunu hmot,

který k tomuto dílu PSV náleží,

◦ poměrnou část z dílu Podlahy a podlahové konstrukce, které obsahují mazaninu

a její  výztuž,  tento díl  je  rozdělen  dle  plochy jednotlivých  druhů  podlah v

objektu,  k  tomuto dílu je  připočtena i  poměrná část  dílu Staveništní  přesun

hmot (pro HSV)

◦ poměrná  část  dílů  Lešení  a  stavební  výtahy  a  Dokončovací  konstrukce  na

pozemních stavbách –  tyto díly jsou rozděleny poměrově dle ceny jednotlivých

stavebních dílů HSV.

Dělení některých stavebních dílů z rozpočtu je zjednodušené pro účely této práce.

Pokud by například položka Staveništní přesun hmot (pro HSV) měla být rozdělena přesně

do stavebních dílů dle vyhlášky, musela by být z rozpočtu vypočten přesun hmot pro každý

materiál  zvlášť  podle jeho váhy a následně  položku po položce přiřazen ke stavebním

dílům dle vyhlášky.

Podíly  konstrukcí  získané z  položkového  rozpočtu  a  zjištěné  úpravou  podílů

uvedených  v  oceňovací  vyhlášce  domů  Herman,  Andělovi  a  Chládkovi  naleznete  v

tab. 7.1, tab. 7.2 a tab. 7.3.
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7.2 POROVNÁNÍ  A  ANALÝZA  CENOVÝCH  PODÍL Ů

KONSTRUKCÍ  ZJIŠT ĚNÝCH RŮZNÝMI ZP ŮSOBY

V tab. 7.4 jsou uvedeny výsledné cenové podíly všech tří porovnávaných objektů. 

Pokud byla stavební konstrukce ve výpočtu dle vyhlášky rozdělena na dvě položky

a cenový podíl zjištěn zvlášť, byly tyto položky pro účely porovnání seskupeny do jedné a

jejich podíl sečten. 

V  tabulce  jsou  porovnány  cenové  podíly  zjištěné  z  položkového  rozpočtu  s

upravenými podíly z oceňovací vyhlášky. Rozdíl takto zjištěných podílů z celkové ceny

ZRN je vyjádřen v procentech. 
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U  stavby  Herman  se  projevil  největší  rozdíl  u  konstrukcí  svislých,  fasádních

omítek,  dveří  a  u  podlah  obytných  místností.  U  svislých  konstrukcí je  cenový  podíl

z rozpočtu (dále jen CPR) o 5,68 % nižší než podíl u výpočtu pomocí vyhlášky (dále jen

CPV), oproti tomu je CPR u fasádních omítek o 0,61 % vyšší než CPV. Tento rozdíl může

být způsoben nadhodnoceným podílem uvedeným v oceňovací vyhlášce nebo tím, že dům

je zateplen zateplovacím systémem z polystyrenových desek a je sporné, do které kategorie

cenu zateplení  svislých  konstrukcí  zařadit,  zda do svislých  konstrukcí  či  do fasádních

omítek. V položkovém rozpočtu je cena započtena do položky fasádních omítek, kdežto ve

vyhlášce  je  cena  pravděpodobně  započtena  do  svislých  konstrukcí.  Vyhláška  možnost

vlivu zateplovacího systému na podíly konstrukcí nezmiňuje, proto je možné  započtení

ceny do podílu svislých konstrukcí pouze odhadovat podle zjištěných výsledků. U podílu

podlah  obytných  místností  je  CPR  (o  4,71  %)  vyšší  než  CPV.  Může  se  jednat  o

podhodnocený podíl uvedený v oceňovací vyhlášce, ale důvodem může být i to, že u CPR

byly do podílů podlah započteny i  náklady na izolace a podkladní vrstvy podlahových

krytin. Opět je otázkou, jestli je i ve vyhlášce myšleno na tyto náklady, nebo je podíl určen

pouze pro krytinu podlah. Pokud by to tak bylo a cenový podíl by byl opravdu pouze pro

krytinu podlah, zbývá jediná konstrukce, kam by bylo možno tyto náklady započítat a to do

stropní konstrukce. V našem případě je podíl CPR stropů mírně nižší než u CPV (o 0,70

%). Pokud by se tedy izolace a podkladní vrstvy podlah započítaly do stropní konstrukce,

podíl CPR by se u této položky mírně navýšil a u položky podlah obytných místností by se

naopak mírně snížil a rozdíl CPR a CPV u obou položek by nebyl nijak výrazný. Další

výraznější rozdíl v cenových podílech (CPR o 4,61 % vyšší než CPV) je u položky dveří.

Rozdíl je pravděpodobně způsoben tím, že v položkovém rozpočtu byly naceněny plastové

vchodové dveře jednokřídlové s bočním světlíkem vyrobené na zakázku a garážová vrata s

pohonem. Obě tyto položky měly pravděpodobně cenu vyšší než standardní, proto měly

být  dveře  posouzeny  při  výpočtu  cenového  podílu  úpravou  podílů  z  vyhlášky  jako

nadstandardní konstrukce, tím by se CPV zvýšil a rozdíl oproti CPR by nebyl tak výrazný.

Největší  rozdíly  u  domu  Andělovi  jsou  u  položek  vypovídajících  o  cenových

podílech svislých konstrukcí, základů (včetně zemních prací) a podlah obytných místností.

Jako u předchozí stavby je CPR svislých konstrukcí výrazně vyšší než u CPV (o 5,61 %).

V tomto případě podíl nemůže být ovlivněn zateplením domu, protože u domu zateplení

chybí. Opět se opakuje zvýšený CPR podlah obytných místností, o kterém je pohovořeno

v předchozím odstavci. Nově se u této stavby objevuje rozdíl u cenových podílu základů
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a zemních prací. Základové pasy stavby jsou provedeny do větší  hloubky než u stavby

Herman (rozdíl  až 300 mm), kde se rozdíl  podílů  neprojevil.  Větší  hloubka základové

spáry s sebou nese větší  náklady na výkopové práce a odvoz zeminy i  na nakoupený

materiál základových pasů, proto je CPR vyšší.

U  domu  Chládkovi  bylo  zjištěno  nejvíce  výrazných  rozdílů  CPR oproti  CPV.

Opakuje se zde opět problematika zařazení zateplení domu, tedy vyššího CPR u fasádních

omítek (o 5,87%) a nižšího CPR u svislých konstrukcí (o 6,93 %) jako u domu Herman,

zvýšeného  CPR u  základů  a  zemních  prací  (o  3,18  %)  způsobené  velkým  objemem

základové spáry a základových pasů jako u domu Anděl a vysokého podílu CPR u podlah

obytných místností  (o 4,75 %) vyskytující  se již u obou domů.   Zde se rozdíl projevil

i u podlah ostatních místností  (o 3,98 %). Další konstrukcí s velkým rozdílem CPR oproti

CPV (o 4,74 %) by

la  konstrukce  stropů.  Do  konstrukce  stropů  byl  započten  i  sádrokartonový  podhled  a

izolace mezi 2NP a konstrukcí ploché střechy, což mohlo zapříčinit rozdílný cenový podíl.

U CPR oken je nižší podíl (o 4,28 %) než u CPV zapříčiněn nízkým počtem oken na domě.

Funkci oken zde přebírají dveřní systémy. Protože v podkladech chyběla cena zařizovacích

předmětů  a byla u položkového rozpočtu stavby vypočítána jako průměr  ceny u domu

Herman a Andělovi, je CPR vnitřního hygienického zařízení zkreslené a vznikl tak rozdíl

oproti CPV (o 3,53 %).
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8. ZÁVĚR

V diplomové práci je popsáno, co je to výchozí cena a jak ji lze zjistit nákladovým

způsobem.  Jsou  zde  vylíčeny  postupy  a  zákonitosti,  jak  získat  výslednou  cenu  u

jednotlivých metod. 

Tři z těchto metod výpočtu jsou aplikovány při ocenění tří konkrétních rodinných

domů. Jsou to způsoby zjištění výchozí ceny položkovým rozpočtem a propočtem ceny

pomocí  THU  (technicko  hospodářských  ukazatelů)  vypočítané  pomocí  softwarového

programu Build Power a jako třetí byla zvolena metoda ocenění výpočtem podle Vyhlášky

Ministerstva financí, o provedení některých ustanovení zákona č.  151/1997Sb. Oceněné

domy byly pracovně  nazvány Herman, Andělovi a Chládkovi.  Výsledky ocenění těchto

rodinných domů a vyhodnocení dílčích výsledků je provedeno v kap. 6.4. Odchylka cen

zjištěných u jednotlivých rodinných domů se pohybovala od 4,16 % do 12,2 %. 

Nejmenší odchylka ocenění byla zjištěna u domu Chládkovi. Tento fakt můžeme

připsat více příčinám. Dům má  nejpodrobněji  propracovanou projektovou dokumentaci,

což umožnilo i nejpřesnější ocenění položkovým rozpočtem a zároveň je pravděpodobně

nejpodobnější typovým domům, pro které jsou u propočtu dle THU a ocenění dle vyhlášky

určeny jednotkové ceny. 

Největší odchylka ocenění byla u domu Andělovi. Tato odchylka byla v největší

míře  způsobena  oceněním  domu  podle  THU.  Propočet  ceny  dle  THU  je  závislý  na

velikosti  obestavěného  prostoru  a  také  nerozlišuje,  v  jakém  objemu  jsou  v  domě

zastoupeny místnosti,  které nejsou obytné. U domu Andělovi  nastala kombinace těchto

vlivů, která zapříčinila nereálné navýšení výchozí ceny.  Dům má velký objem základů,

které se při této metodě započítávají do obestavěného prostoru a mnoho místností, které

neslouží jako obytné místnosti a mají u tohoto domu menší nároky na vybavení a použité

stavební materiály (dílna, komora, prádelna apod.). Jednotková cena, kterou se při  této

metodě  vynásobí  objem obestavěného prostoru a získá se tak výsledná cena,  nebyla v

tomto případě v adekvátní výši. Propočet ceny dle THU je tedy spíše zjednodušený způsob

zjištění  ceny,  který se používá hlavně  pro předběžnou orientaci  investora  o budoucích

nákladech na stavbu.

Dále se práce zabývala zjištěním podílů konstrukcí a vybavení u domů Herman,

Andělovi  a  Chládkovi.  Podíly  konstrukcí  byly  získány z  položkových  rozpočtů
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vytvořených pro tuto práci a v kap. 7.2 porovnány s cenovými podíly uvedenými v příloze

oceňovací  vyhlášky  Ministerstva  financí  upravenými  příslušnými  koeficienty  podle

konstrukcí a vybavení jednotlivých staveb.

Aby cenové podíly  získané úpravou podílů  uvedených  v  oceňovací  vyhlášce  a

získané z položkového rozpočtu byly porovnatelné, bylo nutno stanovit jednotné členění

stavby na stavební díly.  Členění na stavební díly bylo zvoleno dle oceňovací  vyhlášky.

Postup přiřazení jednotlivých položek rozpočtu ke stavebním dílům určeným vyhláškou

není jednotný a záleží tak pouze na úvaze oceňujícího. 

Rozdíl takto zjištěných podílů byl vyjádřen v procentech. Nejvýraznější rozdíly se u

staveb vyskytovaly převážně u stejných dílů stavebních konstrukcí a vybavení. Jednalo se

o rozdílné hodnoty u podílů základů (včetně zemních prací), svislých konstrukcí, fasádních

omítek a podlah. 

U  cenového  podílu  základů  a  zemních  prací  může  být  vyšší  cena  u  podílů

zjištěných  z  položkového  rozpočtu  způsobena  velkým  objemem  základové  spáry  a

základových pasů.  Důvodem pro vyšší cenový podíl zjištěný z rozpočtu může být  také

podhodnocení cenového podílu v oceňovací vyhlášce.

U svislých  konstrukcí  byly zjištěny nižší  cenové podíly získané z rozpočtu než

podíly zjištěné pomocí vyhlášky a naopak u fasádních omítek byla situace obrácená. Tento

výsledek ovlivňuje problém zařazení zateplovacího systému do dílů stavebních konstrukcí.

Je sporné, do které kategorie cenu zateplení svislých konstrukcí zařadit, zda do svislých

konstrukcí či do fasádních omítek. V položkovém rozpočtu je cena započtena do položky

fasádních  omítek,  kdežto  ve  vyhlášce  je  cena  pravděpodobně  započtena  do  svislých

konstrukcí.  Vyhláška  možnost  vlivu  zateplovacího  systému  na  podíly  konstrukcí

nezmiňuje, proto je možné  započtení ceny do podílu svislých konstrukcí pouze odhadovat

podle zjištěných výsledků.

U podlah nastává stejný problém s přiřazením do dílů stavebních konstrukcí. V

položkovém rozpočtu jsou do konstrukcí podlah započteny veškeré skladebné materiály

včetně  izolací  a podkladních vrstev podlahových krytin.  Opět  je otázkou, jestli  je i  ve

vyhlášce myšleno na tyto náklady, nebo je podíl určen pouze pro krytinu podlah.

Doporučením  pro  tvůrce  Vyhlášky  Ministerstva  financí  o  provedení  některých

ustanovení  zákona  č.  151/1997Sb  je  zaměřit  se  na  cenové  podíly  těchto  stavebních
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konstrukcí a vybavení a ujasnit v aktualizaci publikace  problematiku, na kterou je v této

práci poukázáno.

Cíle této práce byly splněny. Pro komplexnější a přesnější vyhodnocení výsledků

by však bylo zapotřebí ohodnotit zjišťované skutečnosti na více rodinných domech. 
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