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Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi stanovení ceny budovy pro sport a rekreaci 

pomocí účelových a měrných rozpočtových ukazatelů. V první řadě vymezuje základní 

pojmy a definice, které se týkají této problematiky a v praxi jsou v mnoha případech 

používány špatným způsobem. V druhé části práce je popsána tvorba nové datové 

základny stavebních objektů pro tělovýchovu na území České republiky, která je 

sestavena z deseti subjektů postavených v posledních pěti letech. Objekty v databázi jsou 

pro budoucí tvorbu ukazatelů indexovány přechodnými indexy. V této části nalezneme 

vypočtené dva měrné a jeden účelový rozpočtový ukazatel. Tyto rozpočtové ukazatele, 

které se vážou k jednotkové ceně za metr krychlový základního obestavěného prostoru, 

metr čtvereční hrací plochy a ceny za jednoho sedícího diváka na tribuně, by měly 

odpovídat reálným nákladům na stavbu se stejným účelem. V poslední části práce 

nalezneme grafické a textové popsání rozdílů mezi vlastními a od soukromých 

společností ÚRS CZ a.s. a RTS, a. s. publikovanými hodnotami pro měrné a účelové 

ukazatele. 

Budova pro sport a rekreaci, měrné a účelové ukazatele, index, ÚRS CZ a.s., RTS, a. s., 

RUSO, základní obestavěný prostor, sportovní plocha, metody oceňování. 

 

This thesis concentrates on setting prices of buildings for sports and recreation using 

specific budgetary indicators. It mainly defines basic concepts and definitions which 

concern these issues and are in many cases wrongly used in practice. The creation of 

a new database for structural objects used in sports buildings in Czech Republic 

consisting of ten analyzed subjects built in the last five years can be found in the second 

part of this thesis. Subjects included in the database are for further creation of indicators 

indexed with transitional indexes. The calculations of two specific budgetary indicators 

and one final budgetary indicator can also be found in this part of the thesis. These 

indicators that are linked with the unit price for a square meter of a primary enclosed 

space, the square meter of a playing area and the price paid by a sitting spectator should 

match the real costs of a building with the same purpose. The last part of this thesis 

contains graphic and verbal description of the difference between my own calculated 

values of budgetary indexes and values published by private companies ÚRS CZ a.s. and 

RTS, a.s. 

 

 

Building for sports and recreation, specific and final budgetary indicator, index, 

ÚRS CZ a.s., RTS, a.s., RUSO, primary enclosed space, sports area, valuation methods. 
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1 Úvod 
 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je určit možnosti stanovení ceny objektu pro sport 

a rekreaci. Tato práce je tedy zaměřena na tvorbu měrných a účelových ukazatelů 

konkrétně pro budovy s tělovýchovným využitím. Tyto nové rozpočtové ukazatele 

mohou sloužit jako podklad budoucím investorům, dodavatelům, projektantům, 

rozpočtářům a orgánům veřejné správy pro rychlé a především přesné oceňování 

plánovaných investic. Další využití můžeme nalézt u soudního znalectví, kde díky 

rozpočtovým ukazatelům ve spojení s převodními indexy získáme relativně přesné 

odhady pořizovacích nákladů už zrealizovaných staveb. 

  

Tuto problematiku jsem si vybral, protože se v mém rodném městě začala stavět velká 

tělocvična, která u veřejnosti vyvolala negativní ohlasy a to hlavně kvůli celkové ceně 

dané investice. Po domluvě s vedením města jsem získal všechny potřebné podklady 

k tvorbě ukazatelů. V průběhu práce jsem ale zjistil, že rozpočtové ukazatele pro tento 

typ staveb a konstrukce vychází u konkurenčních společností z málo početných a starších 

datových základen, a proto mohou být jejich hodnoty, se kterými jsem chtěl vlastní 

ukazatele porovnávat, nepřesné a neaktuální. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl vytvořit 

novou databázi. 

 

Měrné a účelové rozpočtové ukazatele jsou tedy zpracovány na základě nově vytvořené 

databáze z již zrealizovaných či rozestavěných staveb, které svým stářím nepřesahují pět 

let a patří do kategorie „budovy pro tělovýchovu“. Získané cenové náklady staveb jsou 

násobeny příslušným převodovým indexem, který dorovnává rozdíly vzniklé různými 

roky výstavby. Rozpočtové ukazatele získané z databáze ukazují jednotkovou cenu za m3 

základního obestavěného prostoru, cenu za m2 sportovní plochy a průměrnou cenu za 

jednoho diváka sedícího na tribuně. 

 

Vlastní vypočtené měrné a účelové ukazatele jsou dále porovnány s údaji soukromých 

společností, které se touto problematikou mnoho let zabývají (ÚRS CZ a.s. a RTS, a. s.). 

Jejich hodnoty jsou také porovnány mezi sebou a všechny rozdíly následně odůvodněny. 

 

Úvod do práce objasňuje základní pojmy, jako jsou např. budova a hala, obestavěný 

a základní obestavěný prostor, u kterých se v některých případech chybuje.  

 

Všechny získané hodnoty, u nichž to bude možné, jsou zpracovány do přehledných 

tabulek a grafů.
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TEORETICKÁ ČÁST 

2 Základní pojmy 
 

Na začátku teoretické části jsou představeny základní pojmy, se kterými se v bakalářské 

práci pracuje. V některých případech z praxe se tyto pojmy špatně využívají a může poté 

docházet k nežádoucím nesrovnalostem.  

2.1 Budova 

 

Dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. je budova popsána jako objekt, který nemůže být zařazen 

podle svého účelu využití mezi stavby oceňované, jež jsou popsány v § 13–22 [10].  

 

Do § 13–22 spadají rodinné domy, rekreační chalupy, rekreační domky, rekreační 

a zahrádkářské chaty, garáže, vedlejší stavby, inženýrské a speciální pozemní stavby, 

hřbitovní stavby a zázemí, rybníky, malé vodní nádrže a ostatní vodní díla [10]. 

 

Pod pojmem budova si tedy můžeme představit nadzemní objekt, který je prostorově 

soustředěn do jednoho celistvého celku. Stavba jako taková je převážně uzavřená střešní 

a obvodovou konstrukcí [3]. 

2.2 Hala 

 

Oceňovací vyhláška č. 441/2013 Sb. říká, že objekt se zastavěnou plochou čítající 

nejméně 150 m2, který má jedno nebo více podlaží, kde součet jeho jednotlivých volných 

vnitřních prostorů činí více než dvě třetiny celkového obestavěného prostoru stavby, není 

budova, ale hala. Velikost každého započitatelného volného prostoru musí být minimálně 

400 m3, jinak se do volných vnitřních prostor tento objem nezapočítává. 

 

Konstrukce, které vymezují volný vnitřní prostor: 

 

• svislé konstrukce, 

• podlaha, 

• spodní líc stropních nebo nosných střešních konstrukcí. 

 

Konstrukce, které nevymezují volný vnitřní prostor: 

 

• samostatné podpěrové tyčové prvky (sloupy a pilíře), 

• svislé konstrukce do výšky 1,7 m [10]. 

 

Společnost ÚRS CZ a.s. popisuje halu obdobným způsobem. Jediný rozdíl se nachází 

v požadavcích na volný vnitřní prostor. Dle ÚRS musí mít volný vnitřní prostor ve všech 

půdorysných směrech minimální rozměr 10 m a součet těchto objemů musí být větší než 

50 % z celkového obestavěného prostoru [11]. 
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2.3 Obestavěný prostor  

 

Obestavěný prostor se dá popsat dle ČSN 73 4055 jako prostor pozemního stavebního 

objektu, který je součtem základního a dílčího obestavěného prostoru. Konstrukce 

základů se nezapočítává [4]. 

 

Výpočet obestavěného prostoru 

 

𝑶𝒑 =  𝑶𝒔 + 𝑶𝒗 + 𝑶𝒕                                                       (4) 

 

Kde: 

 

Op je základní obestavěný prostor, 

Os je obestavěný prostor spodní části objektu, 

Ov je obestavěný prostor vrchní části objektu, 

Ot je obestavěný prostor střešní části. 

2.4 Základní obestavěný prostor  

 

Základní obestavěný prostor se liší od obestavěného prostoru tím, že se vypočítá jako 

součet všech stavebně odlišných částí. Do těch patří objem spodní části objektu, vrchní 

části objektu, objem zastřešení a i oproti obestavěnému prostoru i objem základů [1]. 

 

Výpočet podle ČSN 73 4055 

 

Celkovou hodnotu základního obestavěného prostoru získáme sečtením obestavěných 

prostorů jednotlivých stavebně odlišných částí, viz základní obestavěný prostor. 

 

Části, které se od základního obestavěného prostoru neodečítají: 

 

• otvory a výklenky v obvodových zdech, 

• lodžie a zapuštěná závětří, 

• průduchy a světlíky do 6 m2 vnitřní půdorysné plochy. 

 

Části, které se do základního obestavěného prostoru nezapočítávají: 

 

• římsy a atiky, 

• nadstřešní zdivo. 

 

Mezi nadstřešní zdivo patří komíny, ventilace, požární a štítové zdi a objekty podobného 

typu [1]. 

 

Výpočet základního obestavěného prostoru 

 

𝒁𝑶𝒑 =  𝑶𝒛 + 𝑶𝒔 + 𝑶𝒗 + 𝑶𝒕                                               (2) 
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Kde: 

 

ZOp je základní obestavěný prostor, 

Oz je obestavěný prostor základů, 

Os je obestavěný prostor spodní části objektu, 

Ov je obestavěný prostor vrchní části objektu, 

Ot je obestavěný prostor střešní části [1]. 

 

 
Obrázek 1 – Schéma výpočtu jednotlivých částí ZOP 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Základy: 

 

Oz neboli obestavěný prostor základů je reálná kubatura nosných základových konstrukcí. 

Tato konstrukce je vymezena horní rovinou izolace, nebo při její nepřítomnosti spodní 

úrovní podlahové konstrukce či rovinou upraveného terénu [4].  

 

Spodní část objektu: 

 

Spodní část objektu ve vzorci (2) je ohraničena po stranách vnější plochou obvodových 

konstrukcí. Pro tento typ výpočtu se izolační přizdívka nezapočítává. Dole je konstrukce 

ohraničena rovinou základů (viz základy). Horní část spodní části objektu se počítá až po 

horní povrch nosné stropní konstrukce nad nejvyšším podlažím spodní části daného 

objektu [4]. 

 

Vrchní část objektu: 

 

Tato část je po stranách ohraničena vnější plochou obvodových konstrukcí. Dolní část je 

ohraničena horním povrchem stropů ze spodní části objektu (viz výše). Pokud se 

v objektu neobjevuje jeho spodní část, je spodní hrana vrchní části počítána k vrchní 

vymezující rovině základů (viz základy). Vrchní část je ohraničena horní částí stropní 

nosné konstrukce, která se nachází v posledním podlaží [4]. 
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Střešní část: 

 

Střecha je ohraničena po stranách vnější plochou obvodových konstrukcí. Její dolní část 

se počítá od horní části stropní konstrukce (viz vrchní část objektu). Nahoře je zastřešení 

ohraničeno vnějšími plochami. Toto ohraničení se využívá u střech sedlových, 

valbových, pultových nebo obloukových. U plochých střech se počítá se střední úrovní, 

která je mezi nejvyšším a nejnižším místem spádové plochy [4]. 

2.5 Dílčí obestavěný prostor 

 

Dílčí obestavěný prostor se dá popsat jako doplňující stavební část objektu, která leží 

mimo hlavní část stavby, ale svým účelem se stavbou souvisí. Mezi dílčí obestavěné 

stavební části můžeme zařadit např. zásobovací šachty, balkony, přístřešky nebo 

představěné nepodsklepené terasy. S těmito částmi můžeme počítat, pouze pokud splní 

minimální rozměrové požadavky, viz ČSN 73 4055 [4]. 

2.6 Zastavěná plocha 

 

„Zastavěná plocha je ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých 

konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny.“ [12, str. 11] 

2.7 Podlahová plocha 

 

Podlahová plocha, ve zkratce PP, se dá popsat jako plocha vymezená vnitřním lícem 

svislých konstrukcí stěn [12]. 

2.8 Jednotná klasifikace stavebních objektů 

 

JKSO neboli jednotná klasifikace stavebních objektů nám zabezpečuje vazbu na systémy 

kalkulací a tvorby cen. Třídník JKSO patří mezi nejvyužívanější pomůcky ve 

stavebnictví. Klasifikace JKSO je pětistupňová a rozlišuje obory, skupiny objektů, 

podskupiny objektů, jejich konstrukčně materiálovou charakteristiku a druh stavební 

akce. Celkově tato klasifikace tvoří sedmimístný identifikační kód. První tři čísla označují 

obor stavebního objektu. Další dvě čísla se určují podle stavebně technické podrobnosti 

a účelu dané stavby. Čtvrtý stupeň neboli šesté číslo v kódu tvoří hlavní konstrukčně 

materiálovou charakteristiku objektu. Závěrečný pátý stupeň (7. číslo) určuje druh, tedy 

zda se jedná o novostavbu, rekonstrukci či modernizaci objektu [14]. 

 

Příklad: 

801  budovy občanské výstavby, 

801 5   budovy pro tělovýchovu, 

801 51  budovy tělocvičen, 

801 51 7 budovy tělocvičny se svislou nosnou konstrukcí kovovou, 

801 51 71 novostavba budovy tělocvičny se svislou nosnou konstrukcí kovovou. 
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2.9 Konstrukční systémy 

 

Pro budoucí tvorbu databáze je potřeba správně konstrukčně a materiálově zařadit dané 

objekty. 

 

Pod pojmem konstrukční systémy si můžeme představit popis hlavní nosné konstrukce 

daného objektu. Konstrukční systémy se dále dělí dle typu konstrukce na systémy stěnové 

a skeletové a dle polohy nosných konstrukcí na systémy podélné, příčné či obousměrné 

[3]. 

 Systémy stěnové 

 

Stěnové systémy se rozlišují dle typu materiálu a jejich uspořádání v objektu. Materiálově 

můžeme tyto systémy rozdělit na zděné, betonové, železobetonové monolitické či 

montované. Dále rozlišujeme uspořádání dle umístění nosných konstrukcí na systémy 

podélné, příčné a obousměrné [3]. 

 Systémy skeletové (sloupové) 

 

Hlavním prvkem skeletového systému jsou tyčové prvky, mezi které řadíme sloupy 

a průvlaky. Sloupové systémy řadíme do čtyř podkategorií. Dělíme je podle způsobu 

přenášení zatížení od stropních konstrukcí, materiálu, technologické výroby a podle 

uspořádání v daném objektu. Dle způsobu přenášení zatížení rozdělujeme skelety na 

rámové, hlavicové nebo deskové. Podle materiálu na kovové, dřevěné, či železobetonové, 

které se mohou dělit dle technologie ještě na monolitické, nebo montované. Stejně jako 

systémy stěnové rozdělujeme i skelety dle umístění na podélné, příčné a obousměrné [3]. 

2.10 Investor (objednatel) 

 

Investor je osoba hradící veškerou stavební činnost. Většinou je v pozici zadavatele 

a objednavatele veřejné zakázky [15]. Dle společnosti ÚRS CZ a. s., se dá investor popsat 

jako právnická či fyzická osoba, která financuje a zabezpečuje přípravu a realizaci celé 

stavby [11]. 

2.11 Dodavatel (zhotovitel) 

 

Dodavatel neboli zhotovitel je osoba, která realizuje výstavbu objektu. Stavební 

podnikatel se stane dodavatelem po uzavření smlouvy o dílu s investorem [15]. Pod 

pojmem dodavatel si můžeme představit právnickou či fyzickou osobu, která provádí na 

objednávku investora činnost spojenou s realizací stavby [11]. 

2.12 Životní cyklus projektu stavby 

 

Pod pojmem životní cyklus projektu stavby si můžeme představit období, které popisuje 

prvotní myšlenku a končí likvidací daného investičního projektu. Tento cyklus se dělí na 

čtyři fáze a to na fázi předinvestiční, investiční, provozní a likvidační [15]. 
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 Fáze předinvestiční 

 

Nejdůležitější fází celého projektu je fáze předinvestiční, ve které se rozhodne, zda je 

vhodné a výhodné daný projekt uskutečnit. Cílem této fáze je vypracování podrobného 

investičního záměru. V této fázi se využívá vhodných technicko-ekonomických 

ukazatelů, které zjišťují ekonomickou efektivnost a technickou či finanční proveditelnost 

daného projektu. Výsledkem je studie proveditelnosti [15]. Studie proveditelnosti 

(prováděcí studie) obsahuje např. informace o kapacitě trhu a produkce, organizační 

a technický projekt nebo finanční či ekonomické vyhodnocení s hodnotou rizik [16]. 

 Fáze investiční 

 

Investiční fáze, která je označována jako nejpracnější a nejnákladnější, se dá rozdělit na 

několik kroků. Mezi hlavní kroky této fáze patří tvorba podrobné projektové 

dokumentace a výstavba projektovaných budov. Mezi vedlejší, ale také důležité kroky 

investiční fáze, patří např. získávání pozemků, výběrové řízení, výběr a výcvik 

zaměstnanců nebo zkušební provoz stavby [16]. 

 Fáze provozní 

 

Provozní fáze začíná, když je předána k užívání provozovateli. Tato fáze je oproti 

ostatním fázím v životním cyklu projektu stavby nejdéle trvající. Během provozní fáze 

jsou zapisovány plánované a dosažené výsledky, které se vážou k nákladům a ze kterých 

je poté vytvořena závěrečná zpráva [15]. 

 Fáze likvidační 

 

Závěrečná fáze cyklu projektu stavby se nazývá fází likvidační. Projekt se v této fázi už 

neprovozuje, ale může vykazovat další příjmy či výdaje z důvodu následné likvidace, 

rekonstrukce nebo modernizace [15]. 

2.13 Cena 

 

Pojem cena se využívá pro požadovanou, nabízenou nebo skutečně zaplacenou částku za 

zboží či provedenou službu. Cena se může i nemusí odvíjet od hodnoty daného produktu, 

kterou jí přisuzují jiné osoby [12]. 

 Cena pořizovací 

 

Cena pořizovací, též známá jako „cena historická“, je částka, kterou musel investor 

zaplatit v době pořízení – u nemovitostí v době, kdy byla stavba postavena. Tento termín 

se vyskytuje nejčastěji v účetní evidenci [1]. 
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 Cena reprodukční 

 

Cena reprodukční, nebo též „reprodukční pořizovací cena“, je částka, za kterou je možné 

zakoupit stejnou nebo porovnatelnou budovu v době jejího ocenění, bez odpočtu 

opotřebení. Reprodukční cena se dá zjistit mnoha způsoby, nejpracnější z nich je pomocí 

podrobného položkového rozpočtu nebo s využitím agregovaných položek. Nejčastěji se 

však tato cena získá za pomoci technicko-hospodářských ukazatelů, které udávají 

jednotkovou cenu např. za 1 m3 obestavěného prostoru nebo 1 m2 zastavěné plochy [1]. 

 Cena nabídková 

 

Pod pojmem nabídková cena si můžeme představit cenu, kterou požaduje dodavatel 

zaplatit za provedenou práci podle podmínek dohodnutých ve smlouvě [14]. 

 Cena poptávková 

 

Poptávkovou cenu využívá investor jako interní informaci, kterou získal z předběžného 

propočtu [14]. 

 Cena smluvní 

 

Cena smluvní je domluvená cena mezi kupujícím (investorem) a prodávajícím 

(dodavatelem). [14]. 

 Cenový index 

 

Ceny, se kterými se v databázi většinou pracuje, nejsou vytvořeny všechny ve stejný rok, 

proto je nemožné je navzájem porovnávat. Pro jejich přepočet k potřebnému roku slouží 

tzv. cenové indexy, které dokáží přepočítat ceny z jednoho období na jiné. Cenové indexy 

pracují se změnami cen ve stavebních pracích v čase, zejména s inflací. Tyto indexy 

vydává např. ÚRS či Český statistický úřad. Společnost ÚRS CZ a. s., vydává meziroční 

indexy pro jednotlivé objekty roztříděné dle JKSO [1]. 

 

Výpočet meziročního indexu: 

 

𝐼 =
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑝𝑟𝑜 𝑟𝑜𝑘, 𝑘𝑒 𝑘𝑡𝑒𝑟é𝑚𝑢 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑝𝑟𝑜 𝑟𝑜𝑘, 𝑛𝑎 𝑘𝑡𝑒𝑟ý 𝑗𝑒 𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑢 𝑝ř𝑒𝑝𝑜čí𝑠𝑡
                       (1) 

 

[1]  
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3 Náklady 
 

Náklady se dají popsat jako ekonomická kategorie, která vzniká při realizaci produkce či 

činnosti. Velikost nákladů se mění dle nabídky a poptávky. Náš cíl při realizaci produkce 

či činnosti je takový, aby přinesl při stávajících ekonomických podmínkách maximální 

ekonomický prospěch, čili abychom dosáhli co nejmenších nákladů [14]. 

3.1 Celkové náklady na stavbu 

 

Celkové náklady na stavbu jsou všechny náklady, které jsou spojené se stavbou. Do 

celkových nákladů se započítává projekce, příprava, realizace a poté i následné uvedení 

stavebního díla do provozu [11]. 

3.2 Struktura nákladů na stavbu 

 

Cena za stavební objekt se v rozpočtu dělí na základní a vedlejší rozpočtové náklady. 

 

 
Obrázek 2 – Struktura nákladů na stavbu 

Zdroj: [14, str. 91] 
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3.3 Základní rozpočtové náklady 

 

Základní rozpočtové náklady, zkráceně ZRN, tvoří největší objem nákladů na stavební 

práce a konstrukce, a proto je jim potřeba věnovat největší pozornost. ZRN se dále dělí 

na hlavní stavební výrobu (HSV), přidruženou stavební výrobu (PSV) a montáže 

technologických zařízení (M). V těchto podkategoriích jsou poté zařazeny jednotlivé 

položky. Základní vlastností ZRN je to, že tyto náklady jsou téměř vždy stejné pro tutéž 

konstrukci nebo práci dané kategorie. K těmto nákladům se nevztahuje cena za rozdílné 

umístění stavby, vlivy okolí, provoz, dodavatele apod. To znamená, že pokud z celkové 

ceny za stavbu odstraníme všechny náklady, které jsou individuální pro konkrétní stavbu, 

zůstanou pouze ty náklady, které jsou u objektů se stejnou konstrukcí v podstatě stejné 

[11].  

 

„Práce HSV se dále řadí do oddílů: 

1. Zemní práce, 

2. Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin, 

3. Svislé kompletní konstrukce, 

4. Vodorovné konstrukce, 

5. Komunikace, 

6. Povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů, 

7. Trubní vedení, 

8. Ostatní konstrukce a práce bourání.“ [15, str. 286] 

 

„Práce PSV 

71 – izolace 

72 – zdravotně technické instalace 

73 – ústřední vytápění 

74 – silnoproud 

75 – slaboproud 

76 – konstrukce ostatní 

77 – podlahy 

78 – dokončovací práce 

79 – ostatní konstrukce a práce PSV 

 

Řazení montážních prací je dáno tradičním číslováním dříve platných montážních ceníků: 

 

Práce montážní 

 21 – M Elektromontáže 

 22 – M Montáže sdělovacích, signalizačních a zabezpečovacích zařízení 

 23 – M Montáže potrubí 

 24 – M Montáže vzduchotechnických zařízení 

 25 – M Povrchové úpravy strojů a zařízení prováděných při externích montážích 

 33 – M Montáže dopravních zařízení, skladovaných zařízení a vah 

 35 – M Montáže čerpadel, kompresorů a vodohospodářských zařízení 

 36 – M Montáže provozních, měřících a regulačních zařízení 

 43 – M Montáže ocelových konstrukcí 

 46 – M Zemní práce prováděné při externích montážních pracích“ [14, str. 88,89] 
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3.4 Vedlejší rozpočtové náklady 

 

Pod pojmem vedlejší rozpočtové náklady, zkráceně VRN, si můžeme představit náklady, 

které se váží přímo k danému stavebnímu procesu a bezprostředně nesouvisí s danou 

stavební činností. Do VRN patří např. nutné geodetické a průzkumné práce, které se řadí 

mezi předrealizační náklady. Mezi vedlejšími náklady se počítá např. s náklady 

spojenými s přípravou a zařízením staveniště, územními vlivy nebo inženýrskou činností. 

Vedlejší rozpočtové náklady se obtížně sledují, protože nemají přehlednou strukturu a od 

ZRN se liší tím, že se jejich výše odvíjí individuálně dle staveb. Množství a hodnotu 

vedlejších rozpočtových nákladů lze dopředu jen složitě odhadnout [11]. 

3.5 Rozpočet 

 

Pod pojmem rozpočet si můžeme představit způsob sestavení ceny, která se váže 

k oceňování stavebních prací. Rozpočet je tvořen výkazem výměr, který je oceněn 

příslušnými cenami konstrukčních prvků (položkový rozpočet), dále cenami skupinových 

prvků, nebo ukazateli na objekt či etapu (propočet). Nedílnou součástí rozpočtu jsou také 

režie, zisk apod. [14]. 

 Principy rozpočtování 

 

Cílem rozpočtování je sestavení výčtu všech nákladů souvisejících se stavební činností, 

která se týká daného projektu. Pro srozumitelný přehled všech účastníků řízení se náklady 

řadí do předem dohodnutých skupin. Aby byl přehled všech nákladů srozumitelný pro 

všechny účastníky řízení, musí se řídit souborem předem definovaných pravidel. 

Nejdůležitější je však nezapomenout na žádné náklady, případně se vyhnout jejich 

zbytečné duplikaci. Rozpočet může být také zpracován bez všech výkazů výměr. Tento 

typ rozpočtu se nazývá slepý rozpočet [11]. 

 Výkaz výměr 

 

Pod pojmem výkaz výměr si můžeme představit soubor rozměrů konstrukčních prvků 

získaných z dodané výkresové dokumentace. Popisuje potřeby a náklady (materiál, mzdy, 

stroje) v předepsaných jednotkách. Mezi předepsané měrné jednotky patří např. m, m2, 

m3 či normohodiny. Výkaz výměr umožňuje ocenit jednotlivé konstrukční prvky 

v rozpočtu [11]. 

 Souhrnný rozpočet 

 

Důležitým typem rozpočtu je rozpočet souhrnný, který rozděluje investorovy náklady do 

kapitol. Souhrnný rozpočet je rozdělen do hlav, částí a oddílů dle kritérií, které si určí 

sám investor. V České republice není žádnou normou předepsána struktura souhrnného 

rozpočtu, proto je jen záležitostí investora, zda bude pracovat dle doporučení jiných 

autorů, či si vytvoří vlastní způsob struktury souhrnného rozpočtu [2]. Společnost ÚRS 

popisuje tento pojem jako utříděné náklady stavby zpracované investorem [11]. 
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 Orientační propočty 

 

Orientační propočty jsou využívány pro odhad cen, který se využívá v prvopočátcích 

plánování investičních nákladů. Tento propočet vychází z nejméně podrobných stupňů 

zadávací dokumentace (skic, náčrtků). Investor využívá orientační propočty k rychlému 

rozhodování o budoucnosti plánovaného projektu. K sestavení orientačních propočtů se 

využívají rozpočtové ukazatele. Investor plánovaný objekt zařadí dle JKSO a určí vhodné 

měrné či účelové jednotky, pomocí kterých získá orientační cenu stavby (viz rozpočtové 

ukazatele stavebních objektů). Je však nutné upozornit, že sestavování orientačních cen 

stavebních objektů pomocí RU má pouze informativní charakter a v problematice 

veřejných zakázek se tento způsob propočtů využívá pouze za účelem stanovení běžných 

očekávaných nákladů [15]. 

 Položkový rozpočet 

 

V rámci rozpočtů rozlišujeme také podrobný položkový rozpočet, který se většinou 

vytváří v návaznosti na vyšší stupně projektové dokumentace. Tento rozpočet se většinou 

dělí na tři části, a to krycí list, který poskytuje souhrnné informace o oceňovaném 

projektu. Dále obsahuje rekapitulaci, která přehledně zobrazuje souhrn nákladů podle 

jednotlivých oddílů. Třetí a zároveň největší část tvoří položkový rozpočet s výkazem. 

Položkový rozpočet jednoznačně definuje cenu stavebního díla. Každý stavební objekt, 

který je součástí projektu, má vlastní položkový rozpočet. Tento typ rozpočtu je zpravidla 

dělen na dvě základní nákladové části a to základní (ZRN) a vedlejší (VRN) [15]. 

 Rozpočtové ukazatele stavebních objektů 

 

Pod pojmem rozpočtový ukazatel si můžeme představit hodnotu určující peněžní částku, 

kterou zaplatí investor za měrnou či účelovou jednotku. Tyto ukazatele slouží 

k budoucímu stanovení nákladů pro podobné typy staveb. Rozpočtové ukazatele dělíme 

na dvě skupiny, které jsou rozděleny dle používaných jednotek. 

 

Účelové jednotky: 

• 1 žák, 

• 1 lékařské pracoviště, 

• 1 lůžko apod. 

 

Technické měrové jednotky: 

• 1 m3 obestavěného prostoru, 

• 1 m2 plochy apod. 

[2] 

 

Tvorba rozpočtových ukazatelů: 

 

Při výpočtu rozpočtových ukazatelů pracujeme s velikostí základních nákladů (ZN) a ve 

jmenovateli s hodnotou obestavěného prostoru dané stavby (OP) [14]. Jmenovatel se 

mění dle typu chtěného rozpočtového ukazatele. Mezi nejpoužívanější RU patří ty, které 

znázorňují cenu za 1 m2 plochy, či v našem případě 1 m3 zastavěného obestavěného 
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prostoru. Někteří autoři (např. ÚRS) označují čitatel také jako základní rozpočtový náklad 

(ZRN). 

 

𝑅𝑈 =  
𝑍𝑁

𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑆𝑂
                                                          (5) 

Kde: 

 

RU  rozpočtový ukazatel, 

ZN  základní náklad, 

Velikost SO velikost stavebního objektu (např. m3 OP). 

[14] 

 

Využití rozpočtových ukazatelů 

 

Rozpočtové ukazatele, zkráceně RU, slouží investorům, projektantům i dodavatelům 

během všech fází výstavby, při přípravě stavby i její realizaci. Tyto ukazatele jsou pro ně 

zdrojem informací o cenách materiálů a výrobků. Mezi nejvíce využívající spotřebitele 

RU patří zejména rozpočtáři, kalkulanti, developeři a investoři pro transparentní 

a vzájemně akceptovatelné stanovení ceny stavebního díla [7]. Dále rozpočtové ukazatele 

slouží soudním znalcům a to převážně ke zpětnému objektovému ocenění nemovitostí 

[11]. 

 

Příklad využití měrného rozpočtového ukazatele: 

 

Měrné a účelové rozpočtové ukazatele slouží pro získání základních rozpočtových 

nákladů. Tento náklad můžeme získat vynásobením rozpočtového ukazatele např. 

velikostí objektu vyjádřeného v m3 základním obestavěným prostorem. 

 

 

𝑍𝑅𝑁 = 𝑅𝑈 × 𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑆𝑂        (6) 

 

Kde: 

 

ZRN  základní rozpočtový náklad, 

RU  rozpočtový ukazatel (dle typu konstrukce a zařazení), 

Velikost SO základní obestavěný prostor (např. m3 ZOP) [17]. 

3.6 RTS, a. s. 

 

Konkurenční společnost, která se zabývá stejnou problematikou oceňování. Částky 

vydané touto společností slouží k budoucímu porovnávání výsledných vypočtených 

rozpočtových ukazatelů. 

 O společnosti 

 

RTS, a. s., zkráceně RTS, je společnost zaměřená na vývoj softwarových systémů, 

technických, ekonomických a inženýrských služeb. Tyto služby vytváří komplexní 

nástroje pro podporu, plánování, organizaci, kontrolu a vedení podnikatelských subjektů. 
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Produkty od společnosti RTS jsou určeny pro stavební dodavatele, projekční kanceláře 

i veřejnou a státní správu [8]. 

 Cenová soustava RTS DATA 

 

Cenová soustava od společnosti RTS, a. s., nabízí ucelený soubor podkladů, pravidel 

a pokynů, které poskytují podrobný popis obsahu stavebních nebo montážních prací, 

dodávek materiálu a služeb. Cenová soustava RTS DATA nabízí funkce pro sestavení 

předpokládané ceny stavby ve všech fázích investičního procesu [9]. 

3.7 ÚRS CZ a. s. 

 

Konkurenční společnost, která se zabývá stejnou problematikou oceňování. Ceny, vydané 

touto společností slouží k budoucímu porovnávání výsledných vypočtených 

rozpočtových ukazatelů. 

 O společnosti 

 

ÚRS CZ a. s., zkráceně ÚRS, je inženýrskou organizací, jejíž základní činností jsou 

služby v oblasti oceňování stavební produkce a distribuce specializovaných softwarů pro 

tvorbu rozpočtů či kalkulací. Dále se zaobírá poradenstvím v oblasti stavební ekonomiky, 

analýzami a prognózami ve stavebnictví a výzkumem [6]. 

 Cenová soustava ÚRS 

 

ÚRS CZ a. s., vydává s roční periodicitou svou cenovou soustavu ÚRS v tištěné 

i internetové podobě. Tato cenová soustava nabízí ucelený systém oceňování stavební 

produkce. Obsahuje např. katalogy popisů a směrných cen stavebních prací, sborníky 

pořizovacích cen materiálů, katalogy montáží technologických zařízení nebo rozpočtové 

ukazatele, které nalezneme pod zkratkou RUSO [7]. 

 Využití cenové soustavy 

 

Pomocí rozpočtových ukazatelů můžeme jednoduše a rychle určit předběžnou cenu 

stavby. Cenová soustava a její prvky také slouží během fáze nabídek k sestavení 

položkového rozpočtu. Tento rozpočet poté může být využit jako „slepý rozpočet“ pro 

výběrové řízení [7]. 

3.8 RUSO 

 

Rozpočtové ukazatele stavebních objektů (RUSO) jsou publikace od společnosti 

ÚRS CZ a. s. Jedná se o sborník, který pro stavební potřeby vydává průměrné orientační 

ceny za měrnou a účelovou jednotku. Tento tištěný produkt, který má datovou základnu 

čítající přes 1 300 objektů, vychází každý rok [5]. RUSO také nabízí převodní indexy, 

které slouží soudním znalcům k relativně přesným odhadům při zpětném hodnocení 

pořizovacích nákladů na stavbu. Tyto převodní indexy jsou vytvořeny až k roku 1971 

[11].  
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 Třídění budov v RUSO 

 

První krok pro správné zatřídění spočívá ve vyjasnění základních pojmů (viz hala 

a budova). Poté následuje zatřídění dle jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO). 

Pro přesnější zařazení následuje konstrukčně materiálové rozdělení. Díky tomuto postupu 

se dostaneme k požadovaným cenám za měrné či účelové jednotky. 

 Prvotní třídění dle JKSO 

 

• 801.1 budovy pro zdravotní péči, 

• 801.2 budovy pro komunální služby, 

• 801.3 budovy pro výuku a výchovu, 

• 801.4 budovy pro vědu, kulturu a osvětu, 

• 801.5 budovy pro tělovýchovu, 

• 801.6 budovy pro řízení a administrativu, 

• 801.7 budovy pro společné ubytování a rekreaci, 

• 801.8 budovy pro sociální péči. 

[5] 

 Třídění dle konstrukčně materiálové charakteristiky 

 

1. zděná z cihel, tvárnic, bloků, 

2. monolitická betonová tyčová, 

3. montovaná betonová plošná, 

4. montovaná z dílců betonových tyčových, 

5. montovaná z dílců betonových plošných, 

6. montovaná z prostých buněk, 

7. kovová, 

8. dřevěná a na bázi dřevní hmoty, 

9. z jiných materiálů. 

[5] 

Příklad výběru ukazatele: 

 

Objekt: Sportovní tělocvična 

Konstrukce: Železobetonový prefabrikovaný skelet 

Pozn.: Objem volného prostoru v objektu je menší než 2/3 z celkového základního 

obestavěného prostoru (viz pojem hala a budova). 

 

Zařazení: 

 

• kategorie 801 – budovy občanské výstavby, 

• řádek č. 5 – budovy pro tělovýchovu, 

• sloupec č. 4 – montovaná z dílců betonových tyčových. 

 

Výsledné číselné zařazení dle JKSO je v tomto případě 801.5. Výsledná orientační cena 

činní dle RUSO 5 477 Kč/m3 základního obestavěného prostoru. 
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3.9 Vážený aritmetický průměr 

 

„Vážený průměr se užívá v případě, že jednotlivé hodnoty mají různou důležitost – váhu 

p, tu je nutno přiřadit každé hodnotě. V případě, že mají všechny hodnoty stejnou váhu, 

je vážený průměr totožný s průměrem aritmetickým.“ [13] 

 

 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖𝑝𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1

=
𝑥1𝑝1 + 𝑥2𝑝2 + ⋯ + 𝑥𝑛𝑝𝑥

𝑝1 + 𝑝2 + ⋯ + 𝑝𝑛
                                   (3) 

 

Kde: 

 

x je hodnota, 

p je váha. 

3.10 Vyloučení extrémních hodnot datového souboru 

 

Databáze o malé základně může díky hodnotám, které jsou vůči většině neúměrně malé 

či velké, zkreslovat své výsledky. Pokud se nějaké extrémní hodnoty v databázi nachází, 

bylo by matematicky správné je eliminovat [1]. 

3.11 Modul KUBIX 

 

Během konzultování s technickým oddělením společností ÚRS CZ a.s., mi byla 

představena plánovaná náhrada za RUSO. Modul KUBIX je online pomůcka zaměřená 

na možnosti nastavení daného objektu přesně podle investorských preferencí. Díky 

tomuto propracovanému systému, který nabízí zohlednění mnoha stavebních parametrů, 

by výsledná cena měla být přesnější. Dle mého názoru se jedná o velký pokrok a to hlavně 

v rozšířených možnostech rozpočtáře. Komplikací při tvoření této pomůcky může být 

nedostatečná či zastaralá databáze objektů, ze které se poté výsledné ceny vypočítávají. 

http://code-industry.net/


27 

 

EMPIRICKÁ ČÁST 

4 Obecná a konstrukční charakteristika vybraných staveb 
 

Pro praktickou část své bakalářské práce jsem si vybral budovy občanské výstavby 

v podkategorii 801.5, budovy pro tělovýchovu. Tyto budovy slouží pro sport a rekreaci 

s následným využitím ze strany škol, sportovních družstev a široké veřejnosti.  

 

Jako kritérium pro zařazení staveb do své databáze jsem si vybral působnost stálé tribuny 

pro fanoušky, která je dle mého názoru prvkem možného multifunkčního využívání. 

Dalším důležitým kritériem pro zařazení objektů do této kategorie je splnění hodnot pro 

volný vzdušný prostor, který musí být ve správném poměru vzhledem k celkovému 

základnímu obestavěnému prostoru celého objektu (viz pojem hala a budova). V mnoha 

případech je totiž pod názvem hala postavena budova pro tělovýchovu, či naopak 

nazýváme tělocvičnu jako sportovní halu. Stavby byly realizovány v rozmezí let 2014 až 

2018 a všechny se řadí mezi objekty financované z veřejných peněz.  

 

V této datové základně se nachází celkem deset sportovních objektů. Tělocvičny jsou dále 

řazeny dle typu hlavní nosné konstrukce, která je převzata z dodané projektové 

dokumentace. V tomto případě máme dvě konstrukčně materiálové kategorie:  

 

• 4. montovaná z dílců betonových tyčových, 

• 7. kovová. 

 

V kategorii s označením č. 4 se nachází celkem sedm vzorků staveb a zbývající tři stavby 

jsou zařazeny do kategorie č. 7. Objekty se liší svou velikostí, cenou, rokem výstavby, 

provádějící společností, ale např. i architektonickým vzhledem. V databázi můžeme 

nalézt objekty jednoduchého tvaru s hlavním úkolem splnit sportovní požadavky, ale také 

stavby různorodých tvarů, které jsou zaměřeny i na celkový vizuální dojem. Zařazení 

a názvy konstrukčních kategorií objektů jsou přebrány z katalogu RUSO 2018 od 

společnosti ÚRS CZ a.s. 

4.1 Sportovní budova Světlá nad Sázavou 

 

Stavba je navržena jako víceúčelová sportovní hala se stálou tribunou pro 161 sedících 

diváků. V areálu nalezneme šest šaten pro sportovce, dvě šatny pro rozhodčí, technické 

zázemí, hlavní hrací plochu a také bufet. Hala se nachází na pozemku základní školy, se 

kterou je propojena můstkem. Předpokládaný datum ukončení výstavby je rok 2020. 

 

Nosná konstrukce sportovní haly je řešena železobetonovou konstrukcí sloupů 

a průvlaků. Třípodlažní vstupní objekt je navržen systémem zděného podélného jedno 

traktu, doplněného železobetonovým sloupovým systémem. Objekt je založen na 

základových železobetonových patkách a pasech. Střešní konstrukce je vytvořena 

dřevěnými lepenými vazníky.  
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• Označení v databázi: 1.  , 

• název projektu: Sportovní hala Světlá nad Sázavou, 

• typ konstrukce dle RUSO: 4. montovaná z dílců betonových tyčových, 

• zastavěná plocha: 2 055,31 m2, 

• sportovní plocha: 1 190,1 m2, 

• základní obestavěný prostor: 21 088,68 m3, 

• rozpočet z roku: 2018, 

• cena celého projektu (bez DPH): 92 187 285 Kč, 

• cena stavby (bez DPH): 78 857 833 Kč. 

4.2 Sportovní budova Kutná Hora 

 

Sportovní areál, jehož výstavba byla rozdělena na dvě etapy, slouží jako víceúčelová 

sportovní hala pro základní školy, širokou veřejnost a převážně pro sportovní kluby. 

V objektu se nachází zázemí, které zajistí všechny potřeby pro sport. Objekt je situován 

do sportovní části města, kde se nachází také zimní stadion, koupaliště nebo bobová 

dráha. V areálu sportovní budovy se nachází šatny, hygienické a technické zázemí, místo 

pro přespání sportovců, bufet, dvě hřiště na squash a hlavní hrací plocha s tribunou pro 

402 sedících diváků. 

 

Nosnou konstrukci tvoří příčný montovaný železobetonový skelet. Obvodový plášť je 

tvořen sendvičovými panely a stěnovými dílci. Vnitřní stěny jsou zděné. Objekt jako 

takový je založen na železobetonových pilotech a základové desce. Střecha nad zázemím 

pro sportovce je plochá. Nosná střešní konstrukce nad halou je tvořena ocelovými 

vazníky. 

 

• Označení v databázi: 2.  , 

• název projektu: Sportovní hala areál „Klimeška“ Kutná Hora, 

• typ konstrukce dle RUSO: 4. montovaná z dílců betonových tyčových, 

• zastavěná plocha: 3 268,97 m2, 

• sportovní plocha: 1 376,81 m2, 

• základní obestavěný prostor: 35 967,69 m3, 

• rozpočet z roku: 2016 a 2017, 

• cena celého projektu (bez DPH): 110 977 611 Kč, 

• cena stavby (bez DPH): 88 656 167 Kč. 

 

Rozpočet je ze dvou po sobě jdoucích let, protože stavba byla rozdělena do dvou etap. 

Třetí etapa, která měla následovat v budoucích letech, je kvůli nedostatku financí 

pozastavena. 

4.3 Sportovní budova Paskov 

 

Tělocvična je navržena jako víceúčelový dvoupatrový objekt, který se nachází v areálu 

Základní školy Paskov. K hrací ploše přiléhá hlediště pro 180 sedících diváků. V objektu 

se nachází prostory pro žáky, hygienické prostory pro sportovce, technické zázemí 

a klubovny sportovních oddílů. 
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Nosná konstrukce u haly je řešena ocelovým skeletovým systémem. Jedná se 

o jednopodlažní objekt, ve kterém je zázemí pro sportovce řešeno zděným systémem. 

Objekt je založen na železobetonových patkách a pasech. Střešní konstrukce je řešena 

příhradovými ocelovými vazníky. 

 

• Označení v databázi: 3.  , 

• název projektu: Novostavba tělocvičny ZŠ Paskov, ul. Kirilovova, včetně 

zpevněných ploch a napojení na inženýrské sítě, 

• typ konstrukce dle RUSO: 7. kovová, 

• zastavěná plocha: 1 577,95 m2, 

• sportovní plocha: 1 125,00 m2, 

• základní obestavěný prostor: 18 411,04 m3, 

• rozpočet z roku: 2017, 

• cena celého projektu (bez DPH): 42 794 715 Kč, 

• cena stavby (bez DPH): 40 691 436 Kč. 

4.4 Sportovní budova Dolní Břežany 

 

Tělocvična unikátního elipsoidního tvaru leží v areálu základní školy. V objektu 

nalezneme celkem šest šaten, bufet a hlavní hrací plochu s tribunou o kapacitě 

250 sedících diváků. Tělocvična v Dolních Břežanech vyhrála v roce 2018 ocenění 

v soutěži Stavba roku. Jedná se o nejnákladnější projekt v databázi. 

 

Hlavní nosná konstrukce je tvořena ocelovými sloupy a průvlaky. Nenosné obvodové 

stěny jsou tvořeny sendvičovou konstrukcí. Konstrukce tribuny, šaten, hygienických 

zařízení a dalšího zázemí je z monolitického betonu. Objekt je založen na železobetonové 

desce. 

 

• Označení v databázi: 4.  , 

• název projektu: Tělocvična ZŠ Dolní Břežany, 

• typ konstrukce dle RUSO: 7. kovová, 

• zastavěná plocha: 2 448,00 m2, 

• sportovní plocha: 1 319,56 m2, 

• základní obestavěný prostor: 20 753,50 m3, 

• rozpočet z roku: 2016, 

• cena celého projektu (bez DPH): 106 802 637 Kč, 

• cena stavby (bez DPH): 96 539 275 Kč. 

4.5 Sportovní budova Kašperské Hory 

 

Stavba obdélníkového půdorysu je navržena jako multifunkční tělocvična. Nachází se 

nedaleko základní školy. V objektu se nachází celkem šest šaten, hygienické prostory 

a tribuna pro 180 sedících diváků. Jedná se o nejmenší a zároveň nejméně nákladnou 

stavbu v celé databázi. 
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Nosná konstrukce tělocvičny je tvořena montovaným železobetonovým skeletem, který 

je založen na železobetonových pilotách. Střešní nosná konstrukce je řešena dřevěnými 

obloukovými lepenými vazníky. 

 

• Označení v databázi: 5.  , 

• název projektu: Základní škola Kašperské Hory multifunkční tělocvična, 

• typ konstrukce dle RUSO: 4. montovaná z dílců betonových tyčových, 

• zastavěná plocha: 1 448,48 m2, 

• sportovní plocha: 999,70 m2, 

• základní obestavěný prostor: 14 465,33 m3, 

• rozpočet z roku: 2014, 

• cena celého projektu (bez DPH): 34 172 535 Kč, 

• cena stavby (bez DPH): 30 916 042 Kč. 

4.6 Sportovní budova Plzeň 

 

Nové sportoviště se skládá z menší haly na judo a haly na volejbal s prostory pro 

189 sedících diváků. Kromě šaten, hygienických prostor a zázemí pro sportovní oddíly 

se v objektu nachází také posilovna a bufet. Objekt se nachází v areálu střední školy, se 

kterou bude propojen spojovací chodbou. 

 

Hlavní nosná konstrukce je železobetonová skládající se z železobetonových sloupů 

a monolitických průvlaků. Stěny mezi sloupy jsou zděné. Nosná konstrukce zázemí je 

tvořena ze zděných stěn. Objekt je založen na železobetonových deskách a pilotách. 

Střecha nad všemi objekty je plochá. 

 

• Označení v databázi: 6. , 

• název projektu: Výstavba sportovišť v areálu SOU Elektrotechnického, Plzeň. 

Přístavba sportovních hal a spojovací chodby, 

• typ konstrukce dle RUSO: 4. montovaná z dílců betonových tyčových, 

• zastavěná plocha: 2 894,21 m2, 

• sportovní plocha: 1 546,80 m2, 

• základní obestavěný prostor: 24 561,79 m3, 

• rozpočet z roku: 2015, 

• cena celého projektu (bez DPH): 75 385 229 Kč, 

• cena stavby (bez DPH): 67 768 124 Kč. 

4.7 Sportovní budova Jeseník 

 

Nová sportovní hala slouží jako tělocvična pro střední školu, se kterou je provozně 

spojena. Ve volném čase je využívána sportovními kluby a veřejností. Jedná se o přízemní 

jednolodní objekt obdélníkového tvaru se stálou tribunou pro 383 sedících diváků. 

V objektu nalezneme šatny, hygienická zařízení a bufet. 

 

Hlavní nosný systém haly tvoří ocelový skelet. Hygienické zázemí je řešeno jako ocelová 

konstrukce, tvořená pomocí polo rámů. Lehká dělící konstrukce je tvořena z SDK desek. 
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Základy jsou zhotoveny z železobetonových patek. Střecha hlavní části je oblouková, 

tvořená z oceli. 

 

• Označení v databázi: 7. , 

• název projektu: Sportovní hala Jeseník, 

• typ konstrukce dle RUSO: 7. kovová, 

• zastavěná plocha: 2 005,00 m2, 

• sportovní plocha: 1 160,43 m2, 

• základní obestavěný prostor: 17 186,07 m3, 

• rozpočet z roku: 2017, 

• cena celého projektu (bez DPH): 53 668 163 Kč, 

• cena stavby (bez DPH): 52 015 493 Kč. 

4.8 Sportovní budova Lipník nad Bečvou 

 

Víceúčelový objekt v Lipníku nad Bečvou slouží široké sportovní i občanské veřejnosti. 

Součástí dispozice je kromě šaten, hygienického zázemí a bufetu také stálá tribuna pro 

168 sedících diváků.  

 

Svislé nosné konstrukce haly jsou tvořeny prefabrikovanými železobetonovými sloupy 

se zděnými vyzdívkami. Hygienická zařízení jsou zděná. Založení objektu je plošné na 

patkách a pasech. Hlavním nosným prvkem konstrukce střechy jsou lepené dřevěné 

plnostěnné vazníky obloukového tvaru. 

 

• Označení v databázi: 8. , 

• název projektu: Výstavba sportovní haly Lipník nad Bečvou, 

• typ konstrukce dle RUSO: 4. montovaná z dílců betonových tyčových, 

• zastavěná plocha: 2 399,59 m2, 

• sportovní plocha: 1 195,43 m2, 

• základní obestavěný prostor: 17 464,06 m3, 

• rozpočet z roku: 2016, 

• cena celého projektu (bez DPH): 87 834 385 Kč, 

• cena stavby (bez DPH): 60 143 642 Kč. 

4.9 Sportovní budova Chýnov 

 

Sportovní objekt s dvoupodlažní přístavbou má obdélníkový půdorys. Jedná se 

o tělocvičnu sloužící školní a veřejné tělovýchově. Na severní straně je objekt spojen se 

stávajícím objektem pivovaru. Tělocvična má kapacitu pro 70 sedících diváků. V areálu 

se nachází šatny, hygienická zařízení a bufet. Předpokládaný datum ukončení výstavby 

je rok 2020. 

 

Hlavní nosný systém haly je tvořen železobetonovým sloupovým systémem doplněným 

o tepelně izolační stěny z broušených cihelných bloků. Založení objektu je na 

železobetonových pilotách a pasech. Valbová střecha je tvořena ocelovou příhradovou 

konstrukcí.  
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• Označení v databázi: 9. , 

• název projektu: Tělocvična pro Základní školu Chýnov, 

• typ konstrukce dle RUSO: 4. montovaná z dílců betonových tyčových, 

• zastavěná plocha: 1 420,55 m2, 

• sportovní plocha: 990,20 m2, 

• základní obestavěný prostor: 18 866,04 m3, 

• rozpočet z roku: 2018, 

• cena celého projektu (bez DPH): 59 450 863 Kč, 

• cena stavby (bez DPH): 57 531 901 Kč. 

4.10 Sportovní budova Moravský Beroun 

 

Novostavba sportovní budovy a kuželny, která slouží pro školní výuku a pro výkonnostní 

sport. Areál obsahuje šatny, hygienické zařízení, bufet a tribunu, kterou může využít až 

48 sedících diváků. Objekt je napojen na základní školu. 

 

Hlavní nosná konstrukce budovy je navržena jako skeletový systém ze železobetonových 

sloupů. Vnitřní stěny jsou zděné keramické. Objekt je založen plošně a je doplněn 

o železobetonové kalichy pro sloupy. Nosná střešní konstrukce je vytvořena z ocelových 

příhradových vazníků. 

 

• Označení v databázi: 10. , 

• název projektu: Novostavba sportovní haly a kuželny v Moravském Berouně, 

• typ konstrukce dle RUSO: 4. montovaná z dílců betonových tyčových, 

• zastavěná plocha: 1 612,74 m2, 

• sportovní plocha: 1 104,40m2, 

• základní obestavěný prostor: 18 274,17 m3, 

• rozpočet z roku: 2015, 

• cena celého projektu (bez DPH): 53 920 860 Kč, 

• cena stavby (bez DPH): 46 400 335 Kč. 
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5 Tvorba vlastních rozpočtových ukazatelů 
 

Cílem této bakalářské práce je vytvořit měrné a účelové ukazatele, které by měly zpřesnit 

budoucí předinvestiční výpočet. Jako hlavní měrný ukazatel jsem si vybral cenu 1 m3 

základního obestavěného prostoru. Tento ukazatel považuji za základní předinvestiční 

nástroj, který nám dá dle velikosti považované budovy odhad ceny. Jako druhý měrný 

ukazatel vychází z databáze 1 m2 sportovní hrací plochy.  Díky tomuto ukazateli můžeme 

říci, zda se jedná o budovu, která je zaměřená na zázemí pro sportovce a veřejnost, nebo 

na budovu se sportovní hrací plochou a minimálním zázemím, které by zvyšovalo 

celkovou cenu stavby. Třetí ukazatel, který vyjadřuje jednotkovou cenu za jednoho 

sedícího diváka na tribuně, nám říká, zda je naše tělocvična navržena pro velké množství 

fanoušků. Výsledné měrné a účelové RU vyjadřují jednotkovou cenu v Kč bez DPH. 

5.1  Tvorba ceny stavby 

 

Pro výpočet vlastních rozpočtových ukazatelů je potřeba pracovat s cenou samotného 

objektu bez vedlejších staveb a částí, které s objektem přímo nesouvisí. Části, které byly 

z ceny stavby vyřazeny, mají v RUSO vlastní cenové ohodnocení. Cenu objektu neboli 

v tomto případě základní rozpočtový náklad (ZRN) vyčteme z položkového rozpočtu. 

Ten se skládá z hlavní stavební výroby (HSV), pomocné stavební výroby (PSV) 

a z montáže (M). 

 

Hlavní části, které se do ceny stavby započítávají: 

 

• stavba sportovní budovy, 

• zdravotechnika, 

• vzduchotechnika, 

• elektroinstalace, 

• vytápění, 

• sportovní vybavení. 

 

Hlavní části, které se do ceny stavby nezapočítávají: 

 

• komunikace, 

• venkovní kanalizace, vodovod a plynovod, 

• vodovodní, teplovodní a kanalizační přípojka, 

• sadové úpravy, 

• veřejné osvětlení, 

• venkovní rozvody slaboproudu a silnoproudu, 

• gastronomické zařízení, 

• kancelářské zařízení, 

• lezecká stěna 

• oplocení. 
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5.2 Index a jeho tvorba 

 

Rozpočty staveb v mé databázi byly rozpočtáři vytvořeny v rozpětí let 2014 až 2018, 

proto není možné bez úpravy cen získané hodnoty porovnávat. Ceny upravujeme pomocí 

indexů (viz vzorec 1), které vytváří pro své potřeby s roční periodicitou společnost 

ÚRS CZ a.s. Indexy jsou tvořeny pro každý obor (JKSO), v našem případě 801.5 budovy 

pro tělovýchovu a technologický soubor zvlášť. Díky této úpravě můžeme např. naši 

nejstarší stavbu z roku 2014 při správné indexaci porovnávat se stavbami z roku 2018. 

Pro větší přesnost výpočtů se využívá indexace dle konstrukčně materiálové třídy. 

V tomto případě tedy indexy pro budovy s hlavní nosnou konstrukcí tvořenou 

z montovaných dílců betonových tyčových (4. konstrukčně materiálová třída) a budovy 

s nosnou konstrukcí kovovou (7. konstrukčně materiálová třída). 

 

Tabulka 1 – Indexy – 4. konstrukčně materiálová třída 

Rok 
RUSO 2018 Vlastní INDEX            

k roku 2018 Kč/m3 Meziroční index 

2009 5 020 X X 

2011 4 958 0,9877685 1,1047 

2012 4 806 0,9693446 1,1396 

2013 4 852 1,0095030 1,1289 

2014 4 842 0,9979938 1,1311 

2015 4 993 1,0310809 1,0970 

2016 5 126 1,0266947 1,0685 

2017 5 258 1,0257084 1,0417 

2018 5 477 1,0417260 1,0000 

Zdroj: ÚRS CZ a.s., vlastní zpracování 

 

Společnost ÚRS CZ a.s., pracuje s meziročními indexy zprůměrovanými ze všech 

konstrukčních kategorií pro daný rok. Pro zvýšení přesnosti svých výpočtů jsem se 

rozhodl vypočítat meziroční indexy pro každou konstrukční třídu zvlášť (1). Pro výpočet 

těchto meziročních indexů posloužily změny cen za metr krychlový uvedené 

v RUSO 2018. Díky následnému podělení hodnot po sobě jdoucích let jsem získal přesný 

index, který se v publikaci RUSO 2018 nenachází. 

 

Cena za 1/m3 ZOP budovy pro rok 2018 činní dle ÚRS pro 4. konstrukčně materiálovou 

třídu 5 477 Kč bez DPH. Ostatní roky jsou zpětně dopočítány pomocí získaných 

meziročních indexů, které se vážou k danému typu konstrukce. Z tabulky 1 můžeme 

vidět, že do roku 2012 meziroční indexy společnosti RUSO snižovaly hodnotu staveb. 

Důvodem těchto snižujících indexů byla dle mého názoru ekonomická krize, která začala 

v roce 2008 a až do roku 2014 stavební průmysl ovlivňovala. Pro zjednodušení budoucích 

výpočtů jsem si vytvořil vlastní index k roku 2018.  
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Postup výpočtu vlastního INDEXu: 

 

Např. rozpočet budovy z roku 2014 pro 4. konstrukčně materiálovou třídu: Pro počítaný 

rok se vždy využívají meziroční indexy od následujícího roku až po rok 2018. V tomto 

případě byl využit meziroční index z let 2018, 2017, 2016 a 2015. Tyto meziroční indexy 

byly pro zjednodušení následných výpočtů mezi sebou vynásobeny a vytvořily jen jednu 

hodnotu, tzv. vlastní INDEX. 

 

Vlastní INDEX pro rok 2014: 1,0417 x 1,0257 x 1,0267 x 1,0311 = 1,1311  

 

Tento INDEX je vypočítán pro všechny potřebné roky a materiálově konstrukční 

kategorie, které se v mé databázi sportovních objektů nachází.  

 

Tabulka 2 – Indexy – 7. konstrukčně materiálová třída 

Rok 
RUSO 2018 Vlastní INDEX           

k roku 2018 Kč/m3 Meziroční index 

2009 5 018 X X 

2011 4 956 0,98761560 1,0947 

2012 4 792 0,96706450 1,1320 

2013 4 842 1,01031090 1,1205 

2014 4 835 0,99860830 1,1220 

2015 4 962 1,02632390 1,0932 

2016 5 161 1,03998190 1,0512 

2017 5 197 1,00710870 1,0438 

2018 *5 425 1,04379140 1,0000 

*Částka za 1 m3 ZOP pro 801.57 vypočítaná dle poměrů (viz postup níže) 

Zdroj: ÚRS CZ a.s., vlastní zpracování 

 

Cena za 1/m3 základního obestavěného prostoru budov pro tělovýchovu s kovovou 

konstrukcí musela být dopočítána pomocí poměrů. Hodnota pro tento typ konstrukce 

a objektu se v publikaci RUSO 2018 nenachází. V celé kategorii 801 – Budovy občanské 

výstavby, nám ÚRS nabízí pouze celkovou cenu za 7. konstrukčně materiálovou třídu 

s hodnotou 7 246 Kč bez DPH. Od této ceny je pomocí poměrů hodnot 4. konstrukčně 

materiálové třídy zjištěna částka pro kategorii 801.57 – Budovy pro tělovýchovu.  

 

*Postup výpočtu ceny za 1/m3 budovy pro tělovýchovu s kovovou konstrukcí: 

 

Kategorie 801 – Budovy občanské výstavby pracuje s průměrnými hodnotami, napříč 

všemi podkategoriemi (801.1 až 801.9). Průměrná hodnota pro 4. třídu v kategorii 801 

činí dle ÚRS 7 315 Kč bez DPH. Tato hodnota byla podělena průměrnou cenou u budov 

pro tělovýchovu s 4. konstrukčně materiálovou charakteristikou, která činí 5 477 Kč/m3 

ZOP.  

 

Poměr mezi 801.x4 a 801.54: 7 315 ÷ 5 477 = 1,335585 
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Průměrná cena za měrnou jednotku v kategorii č. 7 (kovová) činí 7 246 Kč bez DPH. 

Tuto částku následně podělíme vypočteným poměrem od 4. konstrukčně materiálové 

třídy. 

 

Výsledný odhad pro 801.57: 7 246 ÷ 1,335585 = 5 425,34 Kč/m3 ZOP 

 

Odhadovaná částka za 1/m3 ZOP pro budovy pro tělovýchovu s kovovou konstrukcí činí 

5 425 Kč bez DPH. Tato odhadnutá částka tvoří základnu, ze které pomocí konstrukčně 

materiálových indexů dopočítáme cenu měrné jednotky minulých let. Tato hodnota slouží 

pouze k budoucímu porovnávání vypočtených částek. 

5.3 Cena stavby po indexaci 

 

V databázi se pracuje s indexovanými cenami za stavbu. Cena za stavbu (viz tvorba ceny 

stavby) se poté vynásobila vytvořeným indexem pro daný rok stavby. Díky této indexaci 

je možné dané částky mezi sebou porovnávat. Jelikož je vlastní INDEX počítán k roku 

2018, hodnoty, které vidíme v tabulce, jsou porovnatelné se všemi sportovními 

budovami, pro které byl rozpočet zhotoven v roce 2018.  

 

Tabulka 3 – Indexovaná cena staveb 

Ozn. Název 
Cena před indexací                      

(Kč bez DPH)  

Vlastní 

INDEX 

Cena po indexaci      

(Kč bez DPH) 

  

1. 

Sportovní objekt 

Světlá nad 

Sázavou 

78 857 833 1,0000 78 857 833 

  
2. 

Sportovní objekt 

Kutná Hora 
45 805 898 42 850 270 1,0685 1,0417 93 582 170 

  
3. 

Sportovní objekt 

Paskov 
40 691 436 1,0438 42 473 372 

  
4. 

Sportovní objekt 

Dolní Břežany 
96 539 275 1,0512 101 483 184 

  
5. 

Sportovní objekt 

Kašperské Hory 
30 916 042 1,1311 34 969 978 

  
6. 

Sportovní objekt 

Plzeň 
67 768 124 1,0970 74 343 705 

  
7. 

Sportovní objekt 

Jeseník 
52 015 493 1,0438 54 293 325 

  

8. 

Sportovní objekt 

Lipník nad 

Bečvou 

60 143 642 1,0685 64 263 911 

  
9. 

Sportovní objekt 

Chýnov 
57 531 901 1,0000 57 531 901 

  

10. 

Sportovní objekt 

Moravský 

Beroun 

46 400 335 1,0970 50 902 587 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Postup výpočtu ceny po indexaci: 

 

Např. sportovní objekt z Kašperských Hor má reálnou cenu stavby po očištění od 

vedlejších staveb 30 916 042 Kč bez DPH. Jelikož byla stavba a rozpočet k této stavbě 

zhotoven v roce 2014, využíváme hodnotu vlastního INDEXU 1,1311. Obě následně 

vynásobená čísla tvoří reálnou cenu stavby po indexaci počítanou k roku 2018. 

 

30 916 042 x 1,1311 = 34 969 978 Kč bez DPH 

 

Sportovní objekt v Kutné Hoře byl rozdělen na dvě stavební etapy, které se prováděly ve 

dvou po sobě jdoucích letech. Díky této skutečnosti byla každá etapa rozpočtována 

v jiném roce, proto musela být použita rozdílná indexace. Pro stavby, které byly 

rozpočtované v roce 2018, byl použit index 1,0. Nejstarší stavba v databázi je sportovní 

objekt v Kašperských Horách, který byl rozpočtován a postaven v roce 2014.  

5.4 Základní obestavěný prostor 

 

Základní obestavěný prostor se dá popsat jako objem stavby vyjádřený v m3. Základní 

obestavěný prostor se dá vypočítat několika způsoby. Nejběžnějším způsobem je výpočet 

viz ČSN 73 4055 či pomocí vyhlášek č. 178/1994 Sb. až 441/2013 Sb. Pro účel této 

databáze byla zvolena metoda výpočtu (2) dle normy ČSN 73 4055, která je využívána 

i ve společností ÚRS CZ a.s. 

5.5 Rozpočtové ukazatele – Kč/m3 základního obestavěného prostoru 

 

Rozpočtový ukazatel, který udává kolik Kč bez DPH stojí 1 m3 ZOP slouží 

k jednoduchému a rychlému předinvestičnímu nacenění stavby. Podle mého názoru se 

jedná o hlavní ukazatel, a proto by se mělo jednat o co nejpřesnější reálné číslo. Celkem 

tato kategorie rozpočtových ukazatelů vyjadřuje tři hodnoty. Jelikož v publikaci RUSO 

pro 801.5 nalezneme dvě konstrukčně materiálové třídy, tak cenu za 1 m3 základního 

obestavěného prostoru získáme pro celkovou kategorii, ale také pro čtvrtou a sedmou 

konstrukčně materiálovou třídu. 

 

Postup výpočtu ukazatele Kč/m3 obestavěného prostoru: 

 

Např. sportovní objekt z Kašperských hor má reálnou indexovanou cenu stavby 

34 969 978 Kč bez DPH. Vypočtený základní obestavěný prostor pro tuto stavbu činí 

14 465,33 m3. Výsledné rozpočtové ukazatele jsou určeny podělením výsledné 

indexované ceny za stavbu s vypočteným ZOP (viz 5). 

 

34 969 978 / 14 465,33 = 2 417,50 Kč/m3  
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Tabulka 4 – Rozpočtové ukazatele budovy pro tělovýchovu (Kč/m3) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

konstrukčně materiálové kategorie:  

• 4. montovaná z dílců betonových tyčových, 

• 7. kovová. 

 

Tabulka 4 vyjadřuje hodnotu rozpočtových ukazatelů u budovy pro tělovýchovu 

vztaženou na měrnou jednotku 1 m3 základního obestavěného prostoru. Celkový 

rozpočtový ukazatel pro budovy 801.5 je vypočten pomocí váženého aritmetického 

průměru (3) má hodnotu 3 152,57 Kč/m3. Z tabulky 4 můžeme vyčíst, že z hodnot 

výrazně vyčnívá stavba č. 4, která se nachází nedaleko Prahy v Dolních Břežanech. 

Stavba je architektonicky atypická, vyhrála v roce 2018 ocenění Stavba roku, a proto 

ostatní stavby o tolik Kč za m3 převyšuje. Nejlevnější stavbou, co se týče přepočtu na 

jednotkovou cenu, je sportovní budova v Kašperských Horách. Stavba je navržena jako 

jednoduchá stavba obdélníkového tvaru, která se svými rozměry a velikostí volného 

objemu vzduchu blíží sportovní hale. Ve výpočtu se i přes značné rozdíly v celkových 

cenách staveb pracovalo se všemi deseti subjekty a žádný nebyl vyřazen. Pro přesnější 

výpočet by bylo matematicky vhodné vyloučit z databáze stavby s extrémními hodnotami 

(viz pojmy). Podle mého názoru se ale u tohoto typu databáze, v níž se nachází jen 

originální a svým způsobem jedinečné stavby, musí pracovat se všemi objekty. 

Ozn. Název 

Konstrukčně 

materiálová 

kategorie 

Cena po 

indexaci       

(Kč bez DPH) 

Základní 

obestavěný 

prostor (m3) 

Kč/m3 

  
1. 

Sportovní objekt 

Světlá nad Sázavou 
4. 78 857 833 21 088,68 3 739,34 

  
2. 

Sportovní objekt 

Kutná Hora 
4. 93 582 170 35 967,69 2 601,84 

  
3. 

Sportovní objekt 

Paskov 
7. 42 473 372 18 411,04 2 306,95 

  
4. 

Sportovní objekt 

Dolní Břežany 
7. 101 483 184 20 753,50 4 889,93 

  
5. 

Sportovní objekt 

Kašperské Hory 
4. 34 969 978 14 465,33 2 417,50 

  
6. 

Sportovní objekt 

Plzeň 
4. 74 343 705 24 561,79 3 026,80 

  
7. 

Sportovní objekt 

Jeseník 
7. 54 293 325 17 186,07 3 159,15 

  
8. 

Sportovní objekt 

Lipník nad Bečvou 
4. 64 263 911 17 464,06 3 679,78 

  
9. 

Sportovní objekt 

Chýnov 
4. 57 531 901 18 866,04 3 049,50 

  
10. 

Sportovní objekt 

Moravský Beroun 
4. 50 902 587 18 274,17 2 785,49 

Vlastní rozpočtový ukazatel pro 801.5 3 152,57 
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Tabulka 5 – Rozpočtové ukazatele – konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových 

Ozn. Název 

Konstrukčně 

materiálová 

kategorie 

Cena po 

indexaci       

(Kč bez DPH) 

Základní 

obestavěný 

prostor 

(m3) 

Kč/m3 

  

1. 

Sportovní objekt 

Světlá nad 

Sázavou 

4. 78 857 833 21 088,68 3 739,34 

  
2. 

Sportovní objekt 

Kutná Hora 
4. 93 582 170 35 967,69 2 601,84 

  
5. 

Sportovní objekt 

Kašperské Hory 
4. 34 969 978 14 465,33 2 417,50 

  
6. 

Sportovní objekt 

Plzeň 
4. 74 343 705 24 561,79 3 026,80 

  

8. 

Sportovní objekt 

Lipník nad 

Bečvou 

4. 64 263 911 17 464,06 3 679,78 

  
9. 

Sportovní objekt 

Chýnov 
4. 57 531 901 18 866,04 3 049,50 

  
10. 

Sportovní objekt 

Moravský Beroun 
4. 50 902 587 18 274,17 2 785,49 

Rozpočtový ukazatel pro 801.5 – konstrukce montovaná z dílců 

betonových tyčových 
3 015,85 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V publikaci RUSO 2018 se nepracuje pouze s celkovými ukazateli za obor (JKSO), ale 

také s ukazateli rozlišenými konstrukcí a materiálem. Tabulka udává hodnotu 

rozpočtového ukazatele vztaženého na měrnou jednotku 1 m3 základního obestavěného 

prostoru pro objekty montované z dílců betonových tyčových. Celkem se v této kategorii 

nachází sedm z celkových deseti objektů, což značí konstrukčně materiálový trend 

posledních let. Nejdražší ukazatel má sportovní objekt ze Světlé nad Sázavou, který má 

hodnotu 3 739,34 Kč/m3 ZOP.  

 

Jedním z možných důvodů této vyšší částky může být vícepatrová vstupní část prováděná 

ve složitém terénu. Oproti tomu stavba s nejnižší hodnotou, která se nachází 

v Kašperských Horách, se zaměřila na jednoduchost s menším zázemím pro sportovce. 

Nejlevnější cena za tuto měrnou jednotku vychází na 2 417,50 Kč bez DPH. Vážený 

průměr pro 4. konstrukčně materiálovou třídu činí 3 015,85 Kč/m3 ZOP.  
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Tabulka 6 – Rozpočtové ukazatele – konstrukce kovová 

Ozn. Název 

Konstrukčně 

materiálová 

kategorie 

Cena po 

indexaci       

(Kč bez DPH) 

Základní 

obestavěný 

prostor 

(m3) 

Kč/m3 

  
3. 

Sportovní objekt 

Paskov 
7. 42 473 371,97 18 411,04 2 306,95 

  
4. 

Sportovní objekt 

Dolní Břežany 
7. 101 483 184,03 20 753,50 4 889,93 

  
7. 

Sportovní objekt 

Jeseník 
7. 54 293 325,33 17 186,07 3 159,15 

Vlastní rozpočtový ukazatel pro 801.5 – konstrukce kovová 3 518,15 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rozpočtové ukazatele vztažené na měrnou jednotku 1 m3 základního obestavěného 

prostoru pro objekty kovové vychází celkem z tří sportovních objektů. Hodnotu ukazatele 

pro tuto kategorii výrazně zvyšuje stavba z Dolních Břežan, která svým atypickým 

řešením vyčnívá z celkové databáze. Cena za 1 m3 ZOP pro tuto tělocvičnu díky tomu 

vychází na 4 889,93 Kč bez DPH. Oproti tomu vypočtený vážený průměr snižuje nejnižší 

částka celé databáze, kterou získala stavba z Paskova. Sportovní objekt v Paskově se 

pyšní jednoduchým kubickým vzhledem, průměrná hodnota je proto 3 518 Kč/m3 bez 

DPH. Rozdíl mezi konstrukčně materiálovými kategoriemi 4. a 7. činí 502 Kč/m3, což 

ukazuje, že stavby založené na nosné kovové konstrukci jsou dražší.    
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5.6 Porovnání rozpočtových ukazatelů ÚRS CZ a.s., a RTS, a. s. 

 

Společnosti ÚRS CZ a.s. a RTS, a. s. vytváří rozpočtové ukazatele, které patří mezi nejvíce využívané RU v praxi. Tyto společnosti mají 

s tvorbou těchto pomocných ukazatelů velké zkušenosti. 

 

Tabulka 7 – Porovnávání rozpočtových ukazatelů ÚRS CZ a.s., a RTS, a. s. 

Konstrukčně materiálová charakteristika 

ÚRS CZ a.s. RTS, a. s. 

Rozdíl (Kč) 
Rozdíl 

(%) 
Cenový 

ukazatel na m.j. 

Základna 

databáze  

Cenový ukazatel 

na m.j. 

Základna 

databáze  

1. zděná z cihel, tvárnic, bloků 6 636,00 3 6 295,00 

10 

341,00 5,14 

2. monolitická betonová tyčová 9 887,00 1 9 310,00 577,00 5,84 

3. monolitická betonová plošná – – 

4. montovaná z betonových dílců tyčových 5 477,00 3 5 225,00 252,00 4,60 

5. montovaná z betonových dílců plošných – – 

6. montována z prostorových buněk – – 

7. Kovová *5 425,00 0 – – 

8. dřevěná na bázi dřevní hmoty 8 878,00 1 8 665,00 213,00 2,40 

9. z jiných materiálů – – 

Rozpočtový ukazatel pro 801.5 (Kč/m3) 6 322,00 7 373,75 -1 051,75 16,64 

* Hodnota ÚRS pro 801.57 je vypočtena pomocí poměrů (viz Index a jeho tvorba) 

Zdroj: ÚRS CZ a.s., RTS, a. s., vlastní zpracování 

 

Rozdíl mezi hodnotami ukazatelů za měrnou jednotku nám znázorňuje zjednodušená tabulka 7. Největší rozdíl v konstrukčním rozdělení, 

a to 577 Kč za 1/m3 základního obestavěného prostoru, se nachází u druhé konstrukčně materiálové skupiny. Konstrukce monolitická 

betonová tyčová je u společnosti ÚRS CZ a.s., však vypočítána pouze z jedné referenční budovy, což je z mého pohledu nedostatečné. 

Společnost RTS, a. s., ve svých podkladech neurčila přesný počet referenčních budov pro typ konstrukce a uvádí pouze celkový počet objektů 
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v dané kategorii. Největší celkový rozdíl vychází mezi výslednými hodnotami za všechny konstrukční kategorie dohromady. Společnost 

RTS, a. s., ocenila 1/m3 ZOP pro kategorii 801.5 částkou 7 373,75 Kč bez DPH. Tuto hodnotu společnost získala zprůměrováním hodnot 

jednotlivých konstrukčních kategorií. Společnost ÚRS CZ a.s., ocenila 1/m3 základního obestavěného prostoru pro kategorii 801.5 hodnotou 

6 322 Kč bez DPH. Tato společnost využívá k výpočtu rozpočtových ukazatelů vážený aritmetický průměr. Tento systém výpočtu je 

totožný s mým způsobem získávání rozpočtových ukazatelů. Jelikož je způsob získávání hodnot u obou firem rozdílný, nastává celkový 

rozdíl 1 051,75 Kč bez DPH na 1/m3 ZOP. Porovnávané hodnoty jsou z roku 2018. 

5.7 Porovnávání vlastních rozpočtových ukazatelů s ÚRS CZ a.s. 

 

Tabulka 8 – Porovnávání vlastních rozpočtových ukazatelů s ÚRS 

Konstrukčně materiálová 

charakteristika 

ÚRS CZ a.s. VLASTNÍ Rozdíl 

ÚRS a 

VLASTNÍ 

(Kč) 

Rozdíl 

(%) 
Cenový 

ukazatel 

na m. j. 

Základna 

databáze  

Cenový 

ukazatel 

na m. j. 

Základna 

databáze 

4. 
montovaná z betonových dílců 

tyčových 
5 477,00 3 3 015,85 7 2 461,15 81,61 

7. Kovová *5 425,00 0 3 518,15 3 1 906,85 54,20 

Rozpočtový ukazatel pro 801.5 (Kč/m3) 6 322,00 3 152,57 3 169,43 100,54 

* Hodnota ÚRS pro 801.57 je vypočtena pomocí poměrů (viz Index a jeho tvorba) 

Zdroj: ÚRS CZ a.s., vlastní zpracování 

 

Tabulka 8 znázorňuje rozdíly mezi veřejně využívanými rozpočtovými ukazateli od společnosti ÚRS a vlastní vypočtenou cenou za 1 m3 

základního obestavěného prostoru. U 4. konstrukčně materiálové třídy vyšel rozdíl mezi vypočítanou hodnotou a údajem z publikace RUSO 

na 2 461,15 Kč bez DPH. Rozdíl si vysvětluji tím, že společnost ÚRS pracuje ve své databázové základně pouze se třemi stavbami. Oproti 

tomu tato nově vytvořená databáze má v konstrukčně materiálové kategorii, kde je nosná konstrukce popsána jako montovaná z betonových 

dílců tyčových, sedm zástupců. Další možné vysvětlení velkých rozdílů může spočívat v obsahu daných databází. Dle výpisu objektů 

v publikaci RUSO 2018 do kategorie budov pro tělovýchovu s 4. konstrukčně materiálovou charakteristikou zařadili objekty s názvy: 
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• „Krytý bazén, 

• budova I. – branně techn. areál, 

• tělovýchovné zařízení.“ [5, str. 51] 

 

Dle mého názoru nemůže být z těchto tří staveb vytvořen realitě odpovídající rozpočtový ukazatel. Rozdíl mezi hodnotami (81,61 %) je 

všeříkající. Společnost ÚRS nenabízí ve své publikaci hodnotu měrné jednotky pro budovy pro tělovýchovu s kovovou konstrukcí, proto 

jsem si s pomocí ostatních dostupných dat hodnotu této kategorie dopočítal (viz index a jeho tvorba). Hodnota byla vypočtena z důvodu 

následného porovnávání s vlastními hodnotami. U staveb s označením 801.57 nám vyšel rozdíl 1 906,85 Kč/m3 základního obestavěného 

prostoru. Jelikož se ale pracuje s hodnotami, které byly odhadnuty, můžeme tento výsledek brát jako přibližný. 

  

Celkový rozpočtový ukazatel budovy pro tělovýchovu (801.5) má u společnosti ÚRS hodnotu 6 322 Kč/m3 ZOP bez DPH. Ačkoliv má ÚRS 

databáze osmičlennou datovou základnu, myslím si, že např. provozní chata ve Velkých Kralovicích do této kategorie nepatří. Vlastní 

vypočtená hodnota dle váženého průměru činí při datové základně deseti staveb 3 152,57 Kč/m3 ZOP bez DPH. Rozdíl v jednotkové ceně je 

3 169,43 Kč, což je v procentuálním ohodnocení více než 100 %.  

5.8 Porovnávání vlastních rozpočtových ukazatelů s RTS, a. s. 

 

Tabulka 9 – Porovnávání vlastní rozpočtových ukazatelů s RTS 

Konstrukčně materiálová charakteristika 

RTS, a. s. VLASTNÍ Rozdíl 

ÚRS a 

VLASTNÍ 

(Kč) 

Rozdíl (%) Cenový 

ukazatel 

na m. j. 

Základna 

databáze  

Cenový 

ukazatel 

na m. j. 

Základna 

databáze 

4. montovaná z betonových dílců tyčových 5 225,00 - 3 015,85 7 2 209,15 73,25 

7. Kovová - 3 518,15 3 - 

Rozpočtový ukazatel pro 801.5 (Kč/m3) 7 373,75 3 152,57 4 221,18 133,90 

Zdroj: RTS, a. s., vlastní zpracování
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Datová databáze pro 801.5 čítá dle společnosti RTS, a. s. deset staveb, které nejsou 

v internetové publikaci k přímému dohledání. Díky tomuto systému neznáme přesný 

počet staveb v dané konstrukčně materiálové kategorii. Rozdíl na 1 m3 ZOP činní 

2 209,15 Kč bez DPH, což je méně než v případě ÚRS, ale i tak je rozdíl enormních 

73,25 %. Velký rozdíl může vyvolat i rozdílný princip výpočtu daných hodnot. 

Společnost RTS, a. s., počítá celkový rozpočtový ukazatel jako průměr konstrukčně 

materiálových částek. Více informací o způsobu propočítávání rozpočtových ukazatelů 

u společnosti RTS nelze na internetu dohledat. Po vzájemné komunikaci mi zaslali odkaz 

na starou databázi, ve které byly nepřehledně archivované všechny stavby, které byly 

pravděpodobně využity pro tvorbu měrných či účelových rozpočtových ukazatelů.  

 

Ceny ve vlastní databázi byly oproti tomu vypočítány pomocí váženého aritmetického 

průměru. Celková částka za 1 m3 u budovy pro tělovýchovu, kterou uvádí společnost 

RTS, a. s., je 7 373,75 Kč bez DPH. Díky rozdílnému způsobu počítání těchto konečných 

ukazatelů vychází rozdíl mezi těmito hodnotami na 4 221,18 Kč/m3 ZOP bez DPH. Tato 

databáze pracuje s jiným typem výpočtu, proto jsem z důvodů velkých rozdílů hodnotu 

v RTS databázi pro 801.57 nedopočítával. 

 

Společnost ÚRS CZ a.s., pro získávání měrných a účelových rozpočtových ukazatelů 

využívá vážený aritmetický průměr. Tento princip výpočtu je aplikován i pro tuto nově 

vytvořenou databázi. Výsledné částky za měrnou jednotku jsou z tohoto důvodu v dalších 

grafech porovnávány pouze s výslednou částkou od této společnosti (ÚRS). 

 

 
Graf 1 – Procentuální rozdíl nákladů na 1/m3 základního obestavěného prostoru 

vzhledem k rozpočtovému ukazateli od ÚRS CZ a.s. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 1 znázorňuje procentuální rozdíl jednotlivých vypočítaných nákladů na 1/m3 

základního obestavěného prostoru vzhledem k rozpočtovému ukazateli od ÚRS. Cena 

1/m3 ZOP pro budovy pro tělovýchovu (801.5) činí dle této společnosti 6 322 Kč bez 

DPH. Tato cena je u grafu určena jako základna, od které se odrážejí rozdíly cen za 1/m3 

jednotlivých sportovních objektů. Rozdíly od reálně využívaných hodnot jsou velké. 

Největší rozdíl se nachází u sportovní budovy v Paskově, kde se procentuální rozdíl 
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v jednotkové ceně za metr krychlový rovná hodnotě –174 %. Nejblíže základní hodnotě 

se přiblížila stavba v Dolních Břežanech, která ale díky svému architektonickému řešení 

vyčnívá z celé databáze a její cena je oproti ostatním stavbám vyšší. I přes vizuální 

náročnost této stavby je stále hodnota za 1/m3 základního obestavěného prostoru oproti 

ÚRS hodnotám o 29 % nižší.  

 

 
Graf 2 – Procentuální rozdíl nákladů na 1/m3 základního obestavěného prostoru 

vzhledem k rozpočtovému ukazateli od ÚRS CZ a.s. pro 4. třídu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 2 uvádí přesnější procentuální porovnání měrných ukazatelů, jelikož jsou 

porovnávány hodnoty ve stejné konstrukčně materiálové kategorii. Nosná konstrukce 

budov v tomto grafu je montovaná z dílců betonových tyčových (4. třída). Základna pro 

porovnávání činí dle ÚRS v 4. kategorii 5 477 Kč za 1/m3 základního obestavěného 

prostoru. Největší rozdíl oproti základně se nachází u tělocvičny v Kašperských Horách 

a to 127 %. Nejnižší procentuální rozdíl je dle grafu ve Světlé nad Sázavou a v Lipníku 

nad Bečvou, kde se hodnoty oproti porovnávané hodnotě liší o 46 % a 49 %. Všechny 

vypočtené měrné ukazatele jsou oproti konkurenční společnosti ÚRS CZ a.s. výrazně 

rozdílné. 

 

 
Graf 3 – Procentuální rozdíl vypočtených nákladů na 1/m3 základního obestavěného 

prostoru vzhledem k rozpočtovému ukazateli od ÚRS CZ a.s. pro 7. třídu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Základna pro porovnávání v grafu 3 byla vypočítána pomocí poměrů jiné konstrukčně 

materiálové třídy, protože společnost ÚRS ve své databázi hodnoty pro 7. třídu nemá. 
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Základní porovnávací hodnota byla odhadnuta na částku 5 425 Kč bez DPH za 1/m3 ZOP. 

Přesný výpočet této hodnoty je popsán v kapitole s názvem „Index a jeho tvorba“. 

Největší rozdíl (134 %) nastává u sportovní budovy v Paskově. Oproti tomu je nejblíže 

vypočítané základně atypická stavba z Dolních Břežan, která se liší pouze o 11 %. Tato 

vypočtená hodnota je z celé databáze staveb jediná v rozsahu ±15 %. 

 

Tyto enormní rozdíly ve všech grafech jsou podle mého názoru způsobeny obsahem 

databází, ze kterých ÚRS hodnoty vypočítává. Při širším zkoumání jejich objektové 

základny můžeme vidět, že objekty, se kterými je pracováno, jsou odlišného typu než 

objekty v mé databázi. Liší se velikostí, cenou i roky výstavby. Proto jsou porovnávané 

hodnoty zkreslené. Objekty využívané v jejich databázích mohou být podle technického 

oddělení ÚRS v Brně i několik desítek let staré. Pokud tomu tak je, tak každá ze staveb 

musela projít velkým indexováním k potlačení ročních rozdílů. 

 

V objektové ÚRS databázi pro kategorii (801.5) se nachází: 

 

• „Provizorní objekt šaten, 

• Šatny k tělocvičně SOU, 

• Přístavba rehabilitace a sauny, 

• Krytá plovárna, 

• Krytý bazén, 

• Budova I.-branně techn. Areál, 

• Tělovýchovné zařízení, 

• Provozní chata – Velké Karlovice.“ [5, str. 50–51] 

 

ÚRS databáze budov pro tělovýchovu obsahuje dle mého názoru mnoho rozdílných 

objektů, které zkreslují celkové částky za měrnou či účelovou jednotku. Zařazení objektu 

provizorních šaten, provozní chaty, která se využívá pro lyžařské školní výlety, a např. 

krytého bazénu do jedné kategorie mi přijde nevhodné. Co se týče porovnávání mnou 

vypočtených hodnot, v ÚRS objektové databázi nalezneme pouze jedno tělovýchovné 

zařízení, proto si myslím, že by bylo na místě vytvořit jiné řazení objektů pro 

tělovýchovu, popř. zařadit tělocvičny do jedné samostatné kategorie a nepřičítat k nim 

objekty jako jsou např. provizorní šatny, či provozní chaty. Druhým podle mého názoru 

rozumným řešením by bylo připojit ke sportovním halám (haly pro tělovýchovu) s JKSO 

zařazením 802.2 i tuto nově vytvořenou databázi objektů pro tělovýchovu. Svým 

využitím se většinou tyto objekty od sebe moc neliší. Jediným zádrhelem je legislativní 

rozdělení (viz pojmy hala a budova). V kategorii 802.2 (Haly pro tělovýchovu) ale také 

nenalezneme dle mého názoru nejlépe sestavenou základnu a proto by bylo nejlepší obě 

tyto kategorie spojit a začít jejich obsah tvořit od začátku.  

5.9 Rozpočtové ukazatele – Kč/m2 sportovní plochy 

 

Druhým vypočítaným rozpočtovým ukazatelem je cena jednoho metru čtverečního hrací 

plochy. Jedná se o druhý měrný ukazatel, který ukazuje, jestli je stavba efektivně 

naprojektována pro své původní účely. Částka je vypočítána z celkové ceny stavby, takže 

se její výše odvíjí od velikosti sportovního zázemí. Hodnota (m2) sportovní plochy, neboli 

v tomto případě podlahové plochy z materiálu určeného pro sport, byla převzata 

z technických zpráv a výkresové dokumentace. Databáze nabízí celkem tři hodnoty 
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rozpočtových ukazatelů pro tuto měrnou jednotku. Dva cenové ukazatele rozdělené dle 

konstrukčně materiálové kategorie a jeden celkový vážený aritmetický průměr pro celou 

kategorii 801.5 (dle JKSO).  

 

konstrukčně materiálové kategorie:  

 

• 4. montovaná z dílců betonových tyčových, 

• 7. kovová. 

 

Tabulka 10 – Rozpočtové ukazatele budovy pro tělovýchovu (Kč/m2) 

Ozn. Název 

Konstrukčně 

materiálová 

kategorie 

Cena po 

indexaci       

(Kč bez DPH) 

Sportovní 

plocha 

(m2) 

Kč/m2 

  

1. 

Sportovní objekt 

Světlá nad 

Sázavou 

4. 78 857 833 1 190,10 66 261,52 

  
2. 

Sportovní objekt 

Kutná Hora 
4. 93 582 170 1 376,81 67 970,29 

  
3. 

Sportovní objekt 

Paskov 
7. 42 473 372 1 125,00 37 754,11 

  
4. 

Sportovní objekt 

Dolní Břežany 
7. 101 483 184 1 319,56 76 906,84 

  
5. 

Sportovní objekt 

Kašperské Hory 
4. 34 969 978 999,70 34 980,47 

  
6. 

Sportovní objekt 

Plzeň 
4. 74 343 705 1 546,80 48 062,91 

  
7. 

Sportovní objekt 

Jeseník 
7. 54 293 325 1 160,43 46 787,25 

  

8. 

Sportovní objekt 

Lipník nad 

Bečvou 

4. 64 263 911 1 195,43 53 757,99 

  
9. 

Sportovní objekt 

Chýnov 
4. 57 531 901 990,20 58 101,29 

  
10. 

Sportovní objekt 

Moravský Beroun 
4. 50 902 587 1 104,40 46 090,72 

Vlastní rozpočtový ukazatel pro 801.5 54 353,65 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Hodnota vlastního rozpočtového ukazatele, vztaženého na měrnou jednotku 1 m2 

sportovní plochy, byla vypočtena pomocí váženého aritmetického průměru. Nejdražší 

hodnota za metr čtvereční sportovní plochy se nachází u objektu v Dolních Břežanech. 

Hodnota této měrné jednotky je vyšší, protože se jedná o architektonicky netypicky 

navrženou budovu. Druhý nejvyšší ukazatel s hodnotou 67 970,29 Kč/m2 patří 
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sportovnímu objektu v Kutné Hoře. Stavba je navržena jako víceúčelová tělocvična, která 

svým velkým zázemím cenu sportovní plochy oproti ostatním stavbám zvyšuje. Oproti 

tomu nejnižší hodnoty, a to 34 980,47 Kč/m2 a 37 754,11 Kč/m2, vycházejí u staveb, 

které mají zázemí podstatně menší. Stavby, u kterých se hodnota za 1 m2 sportovní plochy 

pohybuje v nižších částkách, patří mezi stavby převážně účelové plnící hlavní úkol 

zastřešeného sportoviště. U staveb s větším zázemím, a tím pádem s vyšší jednotkovou 

cenou, můžeme říci, že efektivita vynaložených peněz byla nižší. U tělocvičen, kde je 

hodnota za měrnou jednotku vyšší, můžeme vidět snahu o vytvoření víceúčelového 

objektu. Např. stavba v Kutné Hoře mimo sportovní vyžití nabízí i místo přespání pro 

sportovce, kteří tak mají zajištěnou vysokou úroveň zázemí. Výsledná cena za 1 m2 

sportovní plochy pro budovy pro tělovýchovu činí 54 353,65 Kč bez DPH.  

 

Tabulka 11 – Rozpočtové ukazatele – kce montovaná z dílců betonových tyčových 

Ozn. Název 

Konstrukčně 

materiálová 

kategorie 

Cena po 

indexaci       

(Kč bez DPH) 

Sportovní 

plocha 

(m2) 

Kč/m2 

  

1. 

Sportovní objekt 

Světlá nad 

Sázavou 

4. 78 857 833 1 190,10 66 261,52 

  
2. 

Sportovní objekt 

Kutná Hora 
4. 93 582 170 1 376,81 67 970,29 

  
5. 

Sportovní objekt 

Kašperské Hory 
4. 34 969 978 999,70 34 980,47 

  
6. 

Sportovní objekt 

Plzeň 
4. 74 343 705 1 546,80 48 062,91 

  

8. 

Sportovní objekt 

Lipník nad 

Bečvou 

4. 64 263 911 1 195,43 53 757,99 

  
9. 

Sportovní objekt 

Chýnov 
4. 57 531 901 990,20 58 101,29 

  
10. 

Sportovní objekt 

Moravský Beroun 
4. 50 902 587 1 104,40 46 090,72 

Vlastní rozpočtový ukazatel pro 801.5 – konstrukce montovaná 

z dílců betonových tyčových 
54 079,29 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 10 znázorňuje výsledné hodnoty za měrnou jednotku, která je v tomto případě 

1 m2 sportovní plochy v podkategorii konstrukce montovaná z dílců betonových 

tyčových. Nejvyšší hodnoty vycházejí u objektů ve Světlé nad Sázavou a v Kutné Hoře 

a to 66 261,52 Kč/m2 a 67 970,29 Kč/m2. Důvodem těchto vyšších hodnot je velké 

zázemí pro sportovce a veřejnost. Výsledná cena za 1 m2 sportovní plochy budov pro 

tělovýchovu s nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových je 

54 079,29 Kč bez DPH. Rozdíl oproti celkové hodnotě, která bez konstrukčně 
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materiálového rozdělení činí 274,36 Kč/m2 bez DPH, je minimální, takže můžeme říci, 

že pro tento měrný ukazatel nemá konstrukčně materiálové zařazení budov velký vliv. 

 

Tabulka 12 – Rozpočtové ukazatele – kce kovová 

Ozn. Název 

Konstrukčně 

materiálová 

kategorie 

Cena po indexaci       

(Kč bez DPH) 

Sportovní 

plocha 

(m2) 

Kč/m2 

  

3. 
Sportovní 

objekt Paskov 
7. 42 473 371,97 1 125,00 37 754,11 

  

4. 

Sportovní 

objekt Dolní 

Břežany 

7. 101 483 184,03 1 319,56 76 906,84 

  
7. 

Sportovní 

objekt Jeseník 
7. 54 293 325,33 1 160,43 46 787,25 

Vlastní rozpočtový ukazatel pro 801.5 – konstrukce kovová 54 993,18 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 11 ukazuje hodnotu měrné jednotky pro 7. konstrukčně materiálovou kategorii. 

Nejvyšší cenu za 1 m2 sportovní plochy vychází u objektu v Dolních Břežanech s částkou 

76 906,84 Kč bez DPH. Hlavním důvodem výše této částky není v tomto případě velké 

zázemí pro sportovce a veřejnost, ale vysoká cena stavby jako takové a atypický tvar 

objektu. Díky elipsoidnímu architektonickému tvaru není dle mého názoru možné 

využívat prostory stavby efektivně. Celkový prostor této tělocvičny nelze plně využít, ať 

už se jedná o zázemí pro sportovce, či sportovní plochu. Nejnižší cena, a to 

37 754,11 Kč/m2 bez DPH, vychází díky nízké ceně celého objektu a menšímu zázemí 

v Paskově. Vlastní rozpočtový ukazatel pro budovy s využíváním na tělovýchovu činí 

54 993,18 Kč/m2 sportovní plochy. Rozdíl mezi hodnotou měrné jednotky pro 801.5 

a kovovou konstrukční kategorií činí 639,53 Kč/m2 bez DPH. Rozdíl je minimální, takže 

můžeme říci, že pro tento měrný ukazatel nemá konstrukčně materiálové zařazení budov 

velký vliv. 

5.10 Rozpočtované ukazatele – Kč/sedící divák na tribuně 

 

Jako důležitý prvek víceúčelových sportovních objektů dle mého názoru slouží tribuna 

pro sedící diváky. V databázi se pracovalo pouze s objekty, které stálou tribunu mají. 

Tento účelový ukazatel nám říká, kolik Kč z celkové částky za stavbu musí investor 

investovat při přepočtu na jednoho sedícího diváka. Tento ukazatel je vypočítán 

podělením celkové ceny po indexaci počtem sedících diváků na tribuně. Díky těmto 

hodnotám můžeme určit, zda je stavba primárně navržena pro diváky, nebo zda je 

navržena s jiným záměrem.   
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Tabulka 13 – Rozpočtové ukazatele budovy pro tělovýchovu (1 sedící divák) 

Ozn. Název 

Cena po 

indexaci        

(Kč bez DPH) 

Počet 

sedících 

diváků 

(tribuna) 

Kč/sedící 

divák 

  
1. 

Sportovní objekt 

Světlá nad Sázavou 
78 857 833 161 489 800,21 

  
2. 

Sportovní objekt 

Kutná Hora 
93 582 167 402 232 791,46 

  
3. 

Sportovní objekt 

Paskov 
42 473 371 180 235 963,17 

  
4. 

Sportovní objekt 

Dolní Břežany 
101 483 187 250 405 932,75 

  
5. 

Sportovní objekt 

Kašperské Hory 
34 969 978 180 194 277,66 

  
6. 

Sportovní objekt 

Plzeň 
74 343 704 189 393 352,93 

  
7. 

Sportovní objekt 

Jeseník 
54 293 325 383 141 758,03 

  
8. 

Sportovní objekt 

Lipník nad Bečvou 
64 263 908 168 382 523,26 

  
9. 

Sportovní objekt 

Chýnov 
57 531 901 70 821 884,30 

  
10. 

Sportovní objekt 

Moravský Beroun 
50 902 586 48 1 060 470,55 

Vlastní rozpočtový ukazatel pro 801.5 430 837,72 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tabulky 12 je patrné, že sportovní objekty v Kutné Hoře a v Jeseníku se více zaměřily 

na divácké zázemí a počet míst pro sedící fanoušky. Hlavním důvodem zvýšené kapacity 

je fakt, že obě města mají sportovní týmy na vyšší úrovni, které mohou znamenat vyšší 

zájem veřejnosti. Díky zvýšené kapacitě je cena za jednoho sedícího diváka oproti 

vypočtenému průměru podstatně nižší. Rozdílné výsledky vychází u sportovních objektů 

v Moravském Berouně a v Chýnově. Tyto sportovní budovy jsou více zaměřeny na 

sportovní zázemí, které bylo zřejmě prioritou, a kapacita divácké tribuny je proto 

minimální. Hlavním důvodem je také to, že obě zmiňované stavby se nachází v městech 

s nízkým počtem obyvatel a budoucí využitelnost větších diváckých prostorů by byla 

nejistá. Rozpočtový účelový ukazatel říká, že cena za jednoho sedícího diváka činí 

430 837,72 Kč. Jelikož ale kapacita divácké tribuny není u sportovního objektu, např. 

u haly, brána jako důležitý aspekt, můžeme tento vypočítaný rozpočtový ukazatel na 

jednoho sedícího diváka brát pouze jako velmi orientační. Každá z tělocvičen má navíc 

vyčleněný prostor i pro diváky stojící, ať už na balkonku, či terase, ale z důvodů 

neúplných kapacitních informací nelze rozpočtový ukazatel na jednoho stojícího diváka 

vytvořit. 
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5.11 Grafické zobrazení porovnávaných hodnot 

 

Tato část popisuje, textově a graficky, rozdíly mezi vypočteným měrným ukazatelem (Kč/m3 ZOP) a hodnotami publikovanými od 

společnosti ÚRS CZ a.s. a RTS, a. s.  

 

 
Graf 4 – Grafické zobrazení porovnávaných hodnot 

Zdroj: ÚRS CZ a.s., RTS, a. s., vlastní zpracování 

 

Graf 4 znázorňuje celkový výčet všech deseti budov obsáhlých v nově vytvořené databázi a jejich výsledný měrný rozpočtový ukazatel, který 

udává jednotkovou cenu za m3 základního obestavěného prostoru. Vodorovnou, červenou a černou čarou, jsou vyznačeny částky, které uvádí 
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ve svých publikacích, v kategorii budovy pro tělovýchovu (801.5), soukromé společnosti 

ÚRS a RTS. Tyto částky, slouží jako porovnávací hladina pro znázornění rozdílů mezi 

hodnotami se kterými se mnoho let v praxi pracuje a hodnotami nově vytvořenými. 

Největší rozdíl a to 5 067 Kč/m3 ZOP nalezneme mezi částkou od společnosti RTS 

a sportovní budovou č. 3 v Paskově. Rozdíl mezi budovou v Paskově a ÚRS činí 

4 015 Kč/m3 ZOP. Nejblíže se k publikovaným hodnotám dostaly stavby č. 1 a č. 4. 

Rozdíly u tělocvičny v Dolních Břežanech a porovnávacími hladinami mají hodnotu 

2 484 Kč/m3 ZOP (RTS) a 1 432 Kč/m3 ZOP (ÚRS). Budova pro tělovýchovu ve Světlé 

nad Sázavou se svou jednotkovou cenou liší od společnosti ÚRS  2 583 Kč/m3 ZOP 

a u RTS 3 635 Kč/m3 ZOP. Jak můžeme vidět, jednotkové ceny získané z nově vytvořené 

databáze jsou všechny oproti publikovaným cenám výrazně rozdílné. Tento výsledek si 

vysvětluji špatnou výchozí databází (viz závěr u grafu 3), ze které konkurence čerpá, nebo 

staršími údaji, které za roky indexace zdeformovali výsledné hodnoty. Vodorovnou 

zelenou přímkou je v grafu vyznačena vypočtená částka pro celou kategorii 801.5, která 

slouží pro následné porovnání. Tato hodnota byla vypočtena pomocí váženého 

aritmetického průměru z deseti objektů, které jsou v grafu zobrazeny ve sloupcovém 

provedení. Všechny částky jsou počítány bez DPH. 

 

 
Graf 5 – Jednotlivé porovnání rozpočtových ukazatelů 

Zdroj: ÚRS CZ a.s., RTS, a. s., vlastní zpracování 

 

Graf 5 zobrazuje podrobněji údaje týkající se budovy pro tělovýchovu, která se nachází 

ve Světlé nad Sázavou. První hodnota sloupcového grafu popisuje vypočtenou cenu za 

1 m3 ZOP daného objektu. Další dva sloupce znázorňují hodnoty od společností ÚRS 

a RTS, které se vážou ke 4. konstrukčně materiálové třídě (801.54), do které tato 

tělocvična spadá. Jak můžeme vidět, tak rozdíl u konstrukčně materiálového členění, mezi 

stavbou č.1 a ÚRS je 1 738 Kč/m3 ZOP a u RTS 1 486 Kč/m3 ZOP. Vodorovné přímky 

v grafu 5 znázorňují ceny pro celkovou kategorii 801.5 u kterých je rozdíl ještě větší (viz 

graf 4). V celkovém měřítku porovnávaných jednotkových cen patří tato stavba, mezi 

objekty, které vykazují oproti publikovaným cenám menší rozdíl. 
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Graf 6 – Jednotlivé porovnání rozpočtových ukazatelů 

Zdroj: ÚRS CZ a.s., RTS, a. s., vlastní zpracování 

 

V grafu 6 můžeme vidět, ve sloupcovém zobrazení, jednotkové ceny pro 4. konstrukčně 

materiálovou třídu. První sloupec značí cenu 1 m3 ZOP pro stavbu č. 2, která se nachází 

v Kutné Hoře. Rozdíl mezi jednotkovou cenou této stavby a konkurencí činní 

2 875 Kč/m3 ZOP (ÚRS) a 2 623 Kč/m3 ZOP (RTS).  

 

 
Graf 7 – Jednotlivé porovnání rozpočtových ukazatelů 

Zdroj: ÚRS CZ a.s., RTS, a. s., vlastní zpracování 

 

Graf 7 znázorňuje rozdíl mezi jednotkovou cenou (Kč/m3 ZOP) u budovy pro 

tělovýchovu v Kašperských Horách a hodnotami od společností ÚRS a RTS, které činí 

3 059 Kč/m3 ZOP a 2 807 Kč/m3 ZOP. Jednotková cena u tohoto objektu je nejnižší 

v celé databázi, pro 4. konstrukčně materiálovou třídu. 
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Graf 8 – Jednotlivé porovnání rozpočtových ukazatelů 

Zdroj: ÚRS CZ a.s., RTS, a. s., vlastní zpracování 

 

Rozdíl mezi jednotkovou cenou (Kč/m3 ZOP) u budovy č.6 a hodnotami od společností 

ÚRS a RTS můžeme vidět v grafu 8. Rozdíly vypočtené hodnoty a hodnot od konkurence 

činí u 4. konstrukčně materiálové třídy 2 450 Kč/m3 ZOP (ÚRS) a 2 198 Kč/m3 ZOP. 

 

 
Graf 9 – Jednotlivé porovnání rozpočtových ukazatelů 

Zdroj: ÚRS CZ a.s., RTS, a. s., vlastní zpracování 

 

Graf 9 znázorňuje, ve sloupcovém provedení, jednotkové ceny pro 4. konstrukčně 

materiálovou třídu. První sloupec značí cenu 1 m3 ZOP pro stavbu č. 8, která se nachází 

v Lipníku nad Bečvou. Rozdíl mezi jednotkovou cenou této stavby a konkurencí činní 

1 797 Kč/m3 ZOP (ÚRS) a 1 545 Kč/m3 ZOP (RTS).  
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Graf 10 – Jednotlivé porovnání rozpočtových ukazatelů 

Zdroj: ÚRS CZ a.s., RTS, a. s., vlastní zpracování 

 

V grafu 10 nalezneme graficky znázorněné rozdíly mezi vypočtenou jednotkovou cenou 

pro objekt v Chýnově a hodnotami konkurenčními. Rozdíl pro (801.54) 4. konstrukčně 

materiálovou třídu činí 2 428 Kč/m3 ZOP (ÚRS) a 2 176 Kč/m3 ZOP. 

 

 
Graf 11 – Jednotlivé porovnání rozpočtových ukazatelů 

Zdroj: ÚRS CZ a.s., RTS, a. s., vlastní zpracování 

 

Rozdíl mezi jednotkovou cenou (Kč/m3 ZOP) u budovy pro tělovýchovu, která se nachází 

v Moravském Berouně a hodnotami od společností ÚRS a RTS můžeme vidět v grafu 11. 

Rozdíly mezi vypočtenou hodnotou a konkurenčními hodnotami (4. třída) činí 

2 692 Kč/m3 ZOP (ÚRS) a 2 440 Kč/m3 ZOP. 
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Graf 12 – Jednotlivé porovnání rozpočtových ukazatelů 

Zdroj: ÚRS CZ a.s., RTS, a. s., vlastní zpracování 

 

Graf 12 zobrazuje podrobněji údaje týkající se budovy pro tělovýchovu, která se nachází 

v Paskově. První hodnota sloupcového grafu popisuje vypočtenou cenu za 1 m3 ZOP 

daného objektu. Druhý sloupec znázorňuje odhadnutou hodnotu od společností ÚRS, 

které se váže k 7. konstrukčně materiálové třídě (kce kovová). Tato hodnota bylo pro 

účely porovnávání vypočtena pomocí poměrů jiných konstrukčně materiálových tříd (viz 

Index a jeho tvorba). Jednotková cena pro 7. třídu (801.57) od společnosti RTS, a. s. chybí 

a díky menšímu množství základních údajů nelze jednoduše odhadnout. Porovnáváme 

tedy dvě vypočtené hodnoty, proto mohou být výsledné rozdíly značně zkreslené. Jak 

můžeme vidět v grafu 12, tak rozdíl u konstrukčně materiálového členění, mezi stavbou 

č.3 a ÚRS je 3 118 Kč/m3 ZOP. Vodorovné přímky v grafu 5 znázorňují ceny pro 

celkovou kategorii 801.5 u kterých je rozdíl ještě větší (viz graf 4). Jednotková cena 

znázorňující 7. konstrukčně materiálovou třídu (pro ÚRS CZ a.s.) činí dle poměrů 

5 425 Kč/m3 ZOP.  V celkovém měřítku porovnávaných jednotkových cen patří tento 

objekt, mezi stavby, které vykazují oproti publikovaným cenám výrazně větší rozdíl. 

Budova pro tělovýchovu č. 3 vykazuje nejmenší jednotkovou cenu z celé databáze a to 

2 307 Kč/m3 ZOP.  
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Graf 13 – Jednotlivé porovnání rozpočtových ukazatelů 

Zdroj: ÚRS CZ a.s., RTS, a. s., vlastní zpracování 

 

Graf 13 znázorňuje, ve sloupcovém provedení, jednotkové ceny pro 7. konstrukčně 

materiálovou třídu. První sloupec značí cenu 1 m3 ZOP pro stavbu č. 4, která se nachází 

nedaleko Prahy v Dolních Břežanech. Rozdíl mezi vypočtenou jednotkovou cenou této 

stavby a námi odhadnuté konstrukčně materiálové ceny (ÚRS) činní 535 Kč/m3 ZOP. 

V celkovém měřítku porovnávaných jednotkových cen je tento objekt svou jednotkovou 

cenou (Kč/m3) nejblíže publikovaným hodnotám. 

 

 
Graf 14 – Jednotlivé porovnání rozpočtových ukazatelů 

Zdroj: ÚRS CZ a.s., RTS, a. s., vlastní zpracování 

 

Rozdíl mezi jednotkovou cenou (Kč/m3 ZOP) u budovy pro tělovýchovu, která se nachází 

v Jeseníku a odhadnutou hodnotou od společností ÚRS můžeme vidět v grafu 14. Rozdíl 

mezi vypočtenou hodnotou a konkurenční hodnotou, která byla získána pomocí poměrů 

(viz Index a jeho tvorba) činí 2 266 Kč/m3 ZOP.  Vodorovné přímky v grafech 5 až 14 
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znázorňují ceny pro celkovou kategorii 801.5. Jak můžeme vidět, tak jednotkové ceny 

pro kategorii 801.5 bez konstrukčně materiálového rozdělení jsou výrazně vyšší (viz 

Graf 4). 

5.12 Výsledné rozpočtové ukazatele 

 

V této kapitole jsou popsány výsledné měrné a účelové ukazatele, které vychází z nově 

vytvořené databáze. Postup výpočtů a práce s těmito ukazateli je popsána v předešlých 

kapitolách. 

 

Tabulka 14 – Výsledný rozpočtový ukazatel 

Popis rozpočtového ukazatele Zatřídění 
Popis 

zatřídění 

Datová 

základna 

(ks) 

Kč/m3 

Jednotková cena (RU) za m3 

základního obestavěného 

prostoru (ZOP) 

801.5 
Budova pro 

tělovýchovu 
10 3 152,57 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 14 popisuje nejdůležitější rozpočtový ukazatel této práce. Z ní můžeme vyčíst, 

že měrný rozpočtový ukazatel, který se váže k jednotkové ceně za m3 základního 

obestavěného prostoru činí pro tělovýchovné budovy 3 152,57 Kč bez DPH. Cena byla 

pro kategorii 801.5 byla vypočtena pomocí váženého aritmetického průměru z deseti 

objektů nově vytvořené databáze. 

 

 
Graf 15 – Porovnání rozpočtových ukazatelů pro kategorii 801.5 

Zdroj: ÚRS CZ a.s., RTS, a. s., vlastní zpracování 

 

Graf 15 znázorňuje rozdíl mezi vypočtenou jednotkovou cenou (Kč/m3 ZOP) 

a hodnotami publikovanými od konkurenčních společností. Vlastní rozpočtový ukazatel 

pro budovy s využitím na tělovýchovu (801.5) má po zaokrouhlení hodnotu 

3 153 Kč/m3 ZOP. Společnost ÚRS CZ a.s. ve své publikaci RUSO z roku 2018 pro tuto 

kategorii uvádí cenu 6 322 Kč/m3 základního obestavěného prostoru. Rozdíl mezi 
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vlastním rozpočtovým ukazatelem a ukazatelem od společnosti ÚRS tedy činí 

3 169 Kč/m3 ZOP. Společnost RTS, a. s. na internetu (pro rok 2018) uvádí částku 

7 374 Kč/m3 základního obestavěného prostoru. Rozdíl mezi vlastní jednotkovou cenou 

a jednotkovou cenou publikovanou (RTS) je 4 221 Kč/m3 ZOP.  

 

Jak můžeme vidět, ceny využívané v praxi (ÚRS a RTS) za 1 m3 základního 

obestavěného prostoru jsou minimálně jednou tak větší, oproti nově vypočtenému 

ukazateli. Při uvážení velikosti sportovních objektů (tělocvičen) je toto enormní rozdíl, 

který může při výpočtech předběžných nákladů na objekt vytvořit i několika milionové 

rozdíly. Tyto rozdíly mohou poté změnit záměr investora, který se může rozhodnout 

danou stavbu nerealizovat. Jednotkové ceny v celé práci jsou uváděny bez DPH. 

 

Tabulka 15 – Výsledný rozpočtový ukazatel 

Popis rozpočtového ukazatele Zatřídění 
Popis 

zatřídění 

Datová 

základna 

(ks) 

Kč/m2 

Jednotková cena (RU) za m2 

sportovní plochy 
801.5 

Budova pro 

tělovýchovu 
10 54 353,65 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Druhý měrný rozpočtový ukazatel, který můžeme využít při oceňování budov pro 

tělovýchovu je popsán v tabulce 15. Z databáze, která čítá deset budov jsem vypočítal, že 

cena za 1 m2 sportovní plochy vychází pomocí aritmetického průměru 54 353,65 Kč bez 

DPH. Tento ukazatel slouží jako dodatkový ukazatel, který nám může říci, zda je náklad 

na 1 m2 sportovní plochy v daném objektu dražší, nebo levnější oproti ostatním stavbám 

stejného typu.  

 

Tato cena se se váže k velikosti zázemí a dalších nesportovním plochám.  Díky tomuto 

ukazateli může investor určit, zda investoval peníze efektivně, nebo zda je jeho projekt 

více zaměřen na zázemí a tím pádem je dražší.  

 

Tabulka 16 – Výsledný rozpočtový ukazatel 

Popis ukazatele Zatřídění 
Popis 

zatřídění 

Datová 

základna 

(ks) 

Kč/sedící 

divák 

Jednotková cena (RU) za 

sedícího diváka na tribuně 
801.5 

Budova pro 

tělovýchovu 
10 430 837,72 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 16 popisuje měrný rozpočtový ukazatel, který nám říká, kolik Kč musí investor 

investovat při přepočtu na jednoho sedícího diváka na tribuně. Tento doplňkový ukazatel 

činí na jednoho sedícího diváka 430 837,72 Kč bez DPH. 

 

U tohoto typu staveb není podle mého názoru stálá tribuna pro diváky brána jako 

nejdůležitější část stavby, proto můžeme tento vypočítaný měrný rozpočtový ukazatel 
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využívat pouze jako orientační. Díky tomuto RU může investor určit, zda investoval 

peníze efektivně, nebo zda je jeho projekt více zaměřen na jiné než divácké zázemí.  

 

5.13 Seznam kontaktovaných měst 

 

Pomocí internetu jsem vyhledal zprávy o výstavbě či otevření nových sportovních 

objektů financovaných z veřejných prostředků. Jako kritérium výběru jsem si určil rok 

2010 a stavby mladší, abych předešel velkému indexování. Následně jsem napsal žádost 

na příslušný městský úřad, kde se stavba nachází. Žádost byla napsána dle zákona 

č. 106/199 Sb. Zde přikládám seznam kontaktovaných MÚ, rozřazených do tří skupin.  

 

 Kladná odpověď s následným zařazením do databáze: 

 

1. Světlá nad Sázavou, 

2. Kutná Hora, 

3. Paskov, 

4. Dolní Břežany, 

5. Kašperské Hory, 

6. Plzeň, 

7. Jeseník, 

8. Lipník nad Bečvou, 

9. Chýnov, 

10. Moravský Beroun. 

Kladná odpověď s následným nezařazením do databáze: 

 

Stavba nebyla zařazena do databáze, pokud se jednalo o rekonstrukci stávajícího objektu, 

nebo o částečné využití už stojících objektů. Stavba nemohla být zařazena do výběru, 

pokud městský úřad nedodal všechna potřebná data. Mezi potřebné podklady patří 

technické zprávy, výkresová dokumentace anebo položkový rozpočet. Tato databáze je 

vytvořena se zaměřením na budovy pro tělovýchovu, což znamená, že z databáze byly 

vyřazeny i všechny sportovní haly, které mají své zařazení a to 802.2 (viz pojmy hala 

a budova). 

 

11. Praha, Černošice, 

12. Plzeň, na Slovanech, 

13. Bohumín, 

14. Olomouc, 

15. Strupčice, 
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16. Brno, Kuřim, 

17. Mladá Boleslav, 

18. Brno, Žabovřesky, 

19. Hodkovice nad Mohelkou, 

20. Hořovice, 

21. Čestlice, 

22. Raškovice, 

23. Prostějov, 

24. Česká Třebová, 

25. Podbořany, 

26. Nové Veselí, 

27. Brno, Maloměřice, 

28. Mělník, 

29. Ledeč nad Sázavou, 

30. Šumperk, 

31. Svitávka. 

Žádná odpověď: 

 

32. Hranice, 

33. Frýdek-Místek, 

34. Lázně Bohdaneč, 

35. Městys Kounice, 

36. Senice na Hané, 

37. Nebovidy, 

38. Buchlovice, 

39. Vysoká nad Labem, 

40. Svitavy, 

41. Havířov. 
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6 Závěr 
 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo vytvoření měrných a účelových ukazatelů 

k budovám pro tělovýchovu. Tyto ukazatele jsem získal pomocí nové databáze, kterou 

jsem pro tento typ staveb vytvořil. Pro tvorbu databáze bylo využito celkem deset budov 

pro tělovýchovné využívání, postavených nebo rozestavěných v posledních pěti letech 

v České republice. Všechny objekty v databázi byly financovány z veřejných prostředků. 

 

V první části bakalářské práce byly obecně popsány pojmy, se kterými se v průběhu 

výpočtů pracuje a to především rozdíl mezi budovou a halou nebo rozdíl mezi 

obestavěným a základním obestavěným prostorem. První část také popisuje obsah nově 

vytvořené databáze, kde můžeme nalézt podrobné informace o každém sportovním 

objektu s využitím pro tělovýchovu. 

 

Druhá část byla zaměřena na tvorbu měrných a účelových ukazatelů vytvořených z nově 

vzniklé databáze. Na základě dodané dokumentace a potřebného položkového rozpočtu 

za celý projekt byla vypočtena cena za stavbu. Tato hodnota byla posléze dle roku 

vytvoření daného rozpočtu indexována. Získané hodnoty po indexaci byly využity 

k výpočtu měrných a účelových ukazatelů. Pro výpočet jednotkové ceny za m3 

základního obestavěného objemu stavby byl objem pro kontrolu přepočítán dle dodané 

projektové dokumentace. K výpočtu jednotkové ceny za m2 sportovní plochy a ceny za 

jednoho sedícího diváka na tribuně byly použity hodnoty z výkresové dokumentace. Tyto 

rozpočtové ukazatele byly následně porovnány mezi sebou a také s hodnotami 

soukromých společností ÚRS CZ a.s. a RTS, a. s.  

 

Výsledkem této práce jsou celkem tři rozpočtové ukazatele. První ukazatel určuje 

jednotkovou cenu za m3 základního obestavěného prostoru. Druhý měrný ukazatel určuje 

cenu za 1 m2 sportovní plochy a třetí ukazatel, který je měrný, určuje cenu stavby 

v přepočtu na 1 sedícího diváka na tribuně. Druhý a třetí rozpočtový ukazatel slouží pouze 

jako dodatkové a orientační. 

 

Při porovnávání výsledných jednotkových cen bylo zjištěno, že rozdíl mezi hodnotami 

z mé databáze a hodnotami od ÚRS a RTS je enormní, a v některých případech dokonce 

větší než 100%. Na závěr byly všechny výsledné hodnoty graficky vyobrazeny 

s vysvětlením možných rozdílů. Výstup této bakalářské práce v provedení měrných 

a účelových rozpočtových ukazatelů by měl sloužit k předinvestičnímu určení nákladů na 

výstavbu budov pro tělovýchovu. 

 

Podle mého názoru tato bakalářská práce splnila všechny cíle stanovené v zadání 

a zároveň přinesla otázku, zda jsou takto velké rozdíly mezi reálnými hodnotami 

a hodnotami v publikovaných zdrojích časté, či zda se jedná pouze o tento typ staveb. 

 

Dokumentace, rozpočty a další získaná data využívaná v databázi jsou ohodnocena jako 

velmi cenná, a proto nejsou součástí příloh. Získání všech potřebných podkladů trvalo 

několik měsíců, čehož si cení i soukromé společnosti, které o budoucí využívání těchto 

materiálů projevily velký zájem. Jelikož se jedná o veřejné zakázky, všechna data jsou ze 

zákona povinny poskytnout městské či krajské úřady města, kde se stavební objekt 

nachází.  
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