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V této bakalářské práci bude řešena problematika tvorby cen a sestavování 

rozpočtů ve stavebnictví. První část je věnována k seznámení se 

s terminologií, související s tvorbou cen ve stavebnictví. Zde jsou zmíněné 

jednotlivé typy položkových rozpočtů, základní typy položek v rozpočtu i 

teoretický postup pro sestavení rozpočtů a kalkulací. Druhá část je věnována 

praktickému řešení dané problematiky, kde se sestavuje rozpočet na 

novostavbu rodinného domu. Nejprve bude definována novostavba 

rodinného domu. Na základě projektové dokumentace a osobní prohlídky 

rodinného domu bude sestaven položkový rozpočet, jako první bude 

vytvořený položkový rozpočet v programu KROS 4 podle projektové 

dokumentace. Následně bude proveden položkový rozpočet na vybrané 

položky, opět za využití programu KROS 4 a také BUILDPower S. Poté se 

vytvoří položkový rozpočet v realizovaných cenách. Všechny verze rozpočtu 

budou mezi sebou následně porovnány a vyhodnoceny. 

Novostavba, položkový rozpočet, softwarové programy, cena 

This bachelor thesis focuses on the issue of price making and a budget 

preparing in the field of civil engineering. The first part of the thesis 

introduces readers to the terminology. Individual types of item budgets, basic 

types of items of budgets and the theoretical procedure of budget 

preparation and calculation are mentioned. The second part of the thesis 

focuses on the practical solution to the problém of a budget compilation of a 

new family house. At first, the new family house is defined. Based on the 

project documentation and personal inspection of the house an itemized 

budget is drawn up. An item budget is then created with the KROS 4 software 

according to the project documentation. An itemized budget is implemented 

to selected items using the KROS 4 and the BUILDPower S software. All the 

versions of the budget are then compared and evaluated. 

 

New building, itemized budget, software programs, price  
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1 Úvod  
 

V bakalářské práci se budu věnovat rozpočtování rodinného domu ve vybraném 

softwarovém programu. Předlohou, pro zpracování mi byla poskytnuta projektová 

dokumentace od rodinného příslušníka, který právě tento rodinný dům realizoval.  

Jedná se o projekt novostavby rodinného domu, je to typický jednopodlažní 

Bungalov bez podsklepení, který je určen pro 4-5 člennou domácnost.  

 

Na základě poskytnuté projektové dokumentaci vyhotovím rozpočet 

v softwarovém programu KROS 4 od firmy ÚRS Praha, a.s. na celou stavbu 

rodinného domu včetně řemeslnických prací.  

 

Následně budu porovnávat celkovou cenu rozpočtu v realizovaných cenách oproti 

směrným cenám z ceníkové databáze ÚRS.  

 

Jelikož rodinný dům je v současné fázi rozestavěný a to ve stavu hrubé stavby, 

budu porovnávat jen oddíly, které jsou zatím vyhotoveny, takže většina 

řemeslnických prací nebude v tomto rozpočtu zahrnuta. Navíc při realizaci hrubé 

stavby tohoto rodinného domu došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci, 

např. místo plánového stropu z nosníků a vložek MIAKO, budou použity pouze 

SDK podhledy, a to kvůli tomu že majitel rodinného domu se oproti projektu 

rozhodl, že druhé patro bude do budoucna neobydlené, proto se rozhodl pro 

zhotovení střechy ze sbíjených příhradových vazníků oproti plánovanému krovu. 

Další výrazné změny oproti projektu jsou popsány v praktické části mé bakalářské 

práce.  

 

Výstupem této práce bude sestavený rozpočet v programu KROS 4 podle 

projektové dokumentace. Dále srovnání rozpočtu hrubé stavby podle projektu a 

podle realizace po finanční stránce. Rozpočet hrubé stavby dle realizace budu 

porovnávat s realizovanými cenami, za které se hrubá stavba opravdu postavila 

oproti směrným cenám. Rozpočet hrubé stavby bude vyhotoven ve dvou 

programech a to v programu KROS 4 a BUILDPower S od společnosti RTS Brno, 

a.s., tudíž budu porovnávat i směrné ceny z různých ceníkových databází. 

Nakonec jsem se rozhodl ještě udělat analýzu mezi stavebními firmami, které 

jsem požádal o cenovou nabídku na hrubou stavbu rodinného domu. A následně 

jsem porovnal a vyhodnotil cenové nabídky od stavebních firem z různých krajů 

ČR. 
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2 Základní pojmy spojené se stavbou  
 

V této části bakalářské práce bych chtěl objasnit základní pojmy, které se budou 

týkat novostavby rodinného domu. Vysvětlím tedy, co je to stavba, stavební 

objekt, novostavba a rodinný dům. Dále objasním některé osoby, které se na 

výstavbě rodinného domu podílí, a jakou tyto osoby plní funkci. 

 

2.1 Stavba 
 

Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní 

technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební 

výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Výsledkem 

vybudování nového (popř. obnoveného) dlouhodobého majetku (DHM, díla, 

nemovitosti). Tento dlouhodobý hmotný majetek plní jako celek samostatnou 

technicko-ekonomickou, případně jinou společenskou funkci. [9 - str. 1] 

 

2.2 Stavební objekt 
 

Je výsledkem stavební výroby, tvoří prostorově ucelenou, technicky samostatnou 

část stavby s účelově vymezenou funkcí a po dokončení je dlouhodobým 

hmotným majetkem. [9 - str. 1] 

 

2.3 Novostavba 
 

Je nově budovaný stavební objekt, mající charakter hmotného investičního 

majetku a tvořící ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část stavby. [1 - 

str. 64] 

 

2.4 Rodinný dům 
 

Je objekt určený k trvalému bydlení rodinného společenství, ve kterém je 

minimálně polovina podlahové plochy všech místností určena pro bydlení. 

Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní 

podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům se považuje i 

obytná část zemědělské usedlosti. Rodinnými domy nejsou velká rodinná sídla 

(zámky, hrady apod.). [1 – str. 162]   

 

2.5 Investor (objednatel, developer, klient) 
 

Je právnická osoba nebo fyzická osoba, z jejíchž prostředků se stavba financuje a 

která zpravidla zajišťuje její přípravu a realizaci. Prostředky vynaložené na 

obnovu a rozvoj majetku výrobního i nevýrobního se nazývají investice. [2 - str. 

11] 
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2.6 Dodavatel (zhotovitel) 
 

Je právnická nebo fyzická osoba, která zajišťuje dodávku stavby nebo její části. [2 

- str. 11] 

2.7 Projektant (architekt) 
 

Je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k projektování podle zvláštních 

právních předpisů. Má všeobecnou zodpovědnost za průzkum a projektovou 

dokumentaci a za dohled nad výstavbou. Projektantem je zpravidla architekt, 

stavební inženýr, stavební technik. [1 - str. 66] 
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3 Rozpočet stavebního díla 
 

Rozpočet je jistá forma sestavení ceny v oblasti oceňování stavebních prací. Má 

skladebnou strukturu, vycházející z konstrukčního nebo technologické struktury 

stavebního díla. Je to podle technické dokumentace sestavný výkaz výměr 

oceněný příslušnými cenami konstrukčních prvků (podrobný položkový 

rozpočet), cenami skupinových prvků nebo ukazateli na objekt či etapu 

(propočet). V rozpočtu jsou započteny přirážky (režie, zisk, apod.), které jsou 

nedílnou součástí ceny stavební produkce. Následující pojmy a definice jsou 

převzaty z [1 - str. 87, 106, 114].  

 

Rozpočet stavebního objektu obsahuje: 

 základní rozpočtové náklady (ZRN), 

 vedlejší rozpočtové náklady (VRN). 

 

Základní rozpočtové náklady (ZRN) jsou tvořeny: 

 základními rozpočtovými náklady prací HSV, 

 základními rozpočtovými náklady prací PSV, 

 základními rozpočtovými náklady dodávek a montáží. 

 

Základní rozpočtové náklady prací HSV a PSV jsou stanovovány na základě 

výkazu výměr těchto prací a ocenění jednotkovými cenami stavebních prací, 

cenami specifikací (materiálů nezapočítaných v cenách stavebních prací), 

hodinovými zúčtovacími sazbami. Základní náklady dodávek a montáží jsou 

oceňovány cenami montážních prací. 

 

Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) zohledňují konkrétní podmínky výstavby, 

někdy jsou označovány jako náklady spojené s umístěním stavby. Vyjadřují se 

procentními sazbami ze základních rozpočtových nákladů (ZRN).  

 

Jedná se zejména o tyto druhy nákladů: 

 zařízení staveniště, 

 provozní vlivy (provoz investora případně třetích osob, silniční 

provoz, železniční a městský kolejový provoz, zdraví škodlivé 

prostředí), 

 území se ztíženými výrobními podmínkami, 

 extrémní klimatické podmínky, 

 mimořádně ztížené dopravní podmínky, 

 doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště a zpět, 

 individualizace nákladů mimostaveništní dopravy, 

 náklady vznikající z titulu prací na chráněných památkových 

objektech. 
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3.1 Druhy cen ve stavebnictví  
 

Ve stavebnictví se vyskytuje velké množství druhů cen, proto si uvedeme definice 

některých druhů cen, aby nedocházelo k nesrovnalostem mezi různými typy cen. 

Následující pojmy a definice jsou převzaty z [1 - str. 86]. 

 

3.1.1 Smluvní cena 
 

Je obecně cena vznikající jako výsledek dohody mezi kupujícím a prodávajícím 

(odběratelem a dodavatelem, objednatelem a zhotovitelem, investorem a 

dodavatelem). V konkrétních podmínkách vznikají různé druhy smluvních cen.  

 

3.1.2 Nabídková cena 
 

Je cena nabízená dodavatelem za provedení prací podle podmínek smluvní 

dokumentace. 

 

3.1.3 Poptávková cena 
 

Je cena vycházející z předběžného propočtu investora, jde zpravidla o interní 

informaci investora. 

 

3.1.4 Dohodnutá (smluvená) cena 
 

Je cena uvedená v dohodě o ceně, je podstatnou součástí smlouvy o dílo. 

Dohodnutou (smluvenou) cenou se rozumí buď konkrétní obnos, nebo způsob 

určení finančního obnosu.  

 

3.1.5 Tržní cena 
 

Je cena realizována na trhu.  

 

3.1.6 Prodejní cena 
 

Je cena, za kterou prodávající (dodavatel) prodává zboží kupujícímu (investorovi).  

 

3.1.7 Cena pořízení 
 

Je cena, za kterou bylo zboží získáno (bez nákladů s jeho pořízením 

souvisejících). 

 

3.1.8 Pořizovací cena 
 

Je cena, za kterou kupující (investor) nabývá zboží včetně nákladů souvisejících 

s jeho pořízením. 
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3.1.9 Nákladová cena  
 

Je cena vytvořená součtem plánovaných nákladů a plánovaného zisku. 

 

3.2 Klasifikace a třídníky ve stavebnictví  
 

Statická klasifikace představuje hierarchicky uspořádané třídění určitých 

ekonomických, sociálních nebo demografických jevů či procesů. Klasifikační 

třídění sleduje návaznost jevů a procesů od obecnějšího k detailnějšímu. Jevy a 

procesy jsou v klasifikacích uspořádány a rozčleněny zpravidla do tříd, podtříd, 

skupin a podskupin, oddílů a pododdílů, kdy vyšší stupeň struktury se rozkládá na 

detailnější nižší stupně a existuje hierarchické logické uspořádání podřízenosti a 

nadřazenosti jednotlivých stupňů klasifikace. [3 – str. 10] 

 

Následující pojmy a definice jsou převzaty z [1 - str. 66]. 

Klasifikace je vyčerpávající dělení pojmů založené na poznání souvislostí mezi 

jejich druhy. 

Třídění je dělení klasifikovaných pojmů do větší podrobnosti. 

 

3.2.1 CZ-CC - Klasifikace stavebních děl 
 

Klasifikace je sestavena tak, aby mohla být využita například i pro statistiku 

stavebních činností, sčítání domů a bytů, statistiku cen stavebních prací nebo pro 

národní účetnictví. Může být používána pro definici staveb, která je potřebná pro 

zabezpečení informací o specifických proměnných krátkodobých ukazatelích. Lze 

ji rovněž využívat v průběhu celé životnosti stavby pro evidenci změn užívání, 

pro obchodní jednání, opravy, rekonstrukci a modernizaci. Účelně může být 

rovněž její využití jako klasifikačního standardu pro vyhlašování tendrů nebo 

uzavírání kontraktů v rámci zadávání veřejných zakázek, využita může být pro 

potřeby daňové a rozpočtové. 

 

Klasifikace CZ-CC obsahuje místně a prostorově ucelená stavební díla s takovým 

vybavením či zařízením, aby mohla plnit funkce, ke kterým je určena. Takováto 

zařízení musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž 

by došlo k porušení stavby nebo k znehodnocení funkce či účelu stavebního díla. 

Jsou zpravidla součástí jeho komplexní dodávky. 

 

Stavební díla jsou v Klasifikaci CZ-CC rozdělena na dvě sekce:  

 1 - Budovy, 

 2 - Inženýrská díla. [3 - str. 14, 15] 

 

3.2.2 JKSO - Jednotná klasifikace stavebních objektů 

a stavebních prací výrobní povahy 
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Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy třídí 

finální produkci stavební výroby. Finální produkty stavební výroby jsou 

charakterizovány tím, že jsou trvale vázány na místo, na němž se bezprostředně 

vyrábějí a budou po dohotovení používány. Jako ucelené předměty jsou schopny 

plnit určitou funkci, přitom je nelze přemisťovat. Předmět JKSO je odvozován 

z prvků produkovaných v procesu stavební výroby, tedy z finálních výrobků, tj. 

stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy. 

 

Klasifikace je pětistupňová, rozlišuje obory, skupiny objektů, podskupiny objektů, 

konstrukčně materiálovou charakteristiku, druh stavební akce a tvoří sedmimístný 

identifikační kód. 

 

Třídění na prvním stupni značí obory stavebních objektů vyjádřené prvními třemi 

místy číselného znaku. 

Na druhém a třetím místě stupni kódu se uvádí skupina stavebních objektů podle 

stavebně technické podobnosti a účelu (funkce), který stavební objekt sám o sobě 

plní. 

Stavebně technická podobnost je pak charakterizována názvy jako „budova, věž, 

stožár, most, trubní vedení“ apod. Účel je charakterizován názvy jako „pro 

bydlení, pro občanské účely, pro výrobní účely“ apod.. [podobně 1 - str. 71,72] 
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Tabulka 3.2.2 - 1 - Obory stavebních objektů a prací 

 

Obory stavebních objektů 801 - 833 

801 Budovy občanské výstavby 

802 Haly občanské výstavby 

803 Budovy pro bydlení 

811 Haly pro výrobu a služby 

812 Budovy pro výrobu a služby 

813 Věže, stožáry, komíny 

814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy 

815 Objekty pozemní zvláštní 

817 Objekty jaderných zařízení 

821 Mosty 

822 Komunikace pozemní a letiště 

823 Plochy a úpravy území 

824 Dráhy kolejové 

825 Objekty podzemní (mimo důlní) 

826 Objekty podzemní důlní 

827 Vedení trubní dálková a přípojná 

828 Vedení elektrická a dráhy visuté 

831 Hydromeliorace 

832 Hráze a objekty na tocích 

833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály 

Obory stavebních prací 838 - 839 

838 Práce stavební při budování technologických zařízení 

839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví  

[podobně 3 - str. 19] 

 

Čtvrtý stupeň klasifikace uvádí hlavní konstrukčně materiálovou charakteristiku 

objektu (použitý druh konstrukce, materiálu nebo způsobu provádění převažující 

části objektu). [1 - str. 72] 
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Tabulka 3.2.2 - 2 - Hlavní konstrukčně materiálová charakteristika objektu 

 

Hlavní konstrukčně materiálová charakteristika objektu  

1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků 

2 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová 

3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná 

4 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových 

5 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných 

6 svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk 

7 svislá nosná konstrukce kovová 

8 svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty 

9 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů  

[podobně 1 - str. 72] 

  

Následující pojmy, definice a tabulky jsou převzaty z [1 - str. 73]. 

Pátý stupeň určuje druh stavební akce, novosti nebo stavební změny. 

   

Tabulka 3.2.2 - 3 - Druh stavební akce, novosti nebo stavební změny 

 

Druh stavební akce, novosti nebo stavební změny 

1 novostavba objektu 

2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá 

3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou 

4 nástavba, přístavba apod. (rozšíření objektu) 

5 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením 

6 rekonstrukce a modernizace s rozšířením a opravou 

7 neobsazeno 

8 neobsazeno 

9 ostatní stavební akce 

 

U stavebních prací výrobní povahy (obor 839) se neurčuje 4. stupeň - konstrukčně 

materiálová charakteristika. U ostatních oborů je struktura číselných klíčů 

následující: 

 

Tabulka 3.2.2 - 4 - Schéma pětistupňové klasifikace JKSO pro obory 801 až 833 a 

838 

 

XXX X X X X 

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 5. stupeň 

OBOR SKUPINA PODSKUPINA 
KONSTRUKČNĚ 
MATERIÁLOVÁ 

CHARAKTERISTIKA 

DRUH 
STAVEBNÍ 

AKCE 
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Tabulka 3.2.2 - 5 - Konkrétní příklad zatřídění podle JKSO 

 

803 6 9 1 1 

BUDOVY 
PRO 

BYDLENÍ 

DOMKY 
RODINNÉ 

JEDNOBYTOVÉ 

DOMKY 
RODINNÉ 

JEDNOBYTOVÉ 
OSTATNÍ 

SVISLÁ NOSNÁ 
KONSTRUKCE 

ZDĚNÁ Z CIHEL, 
TVÁRNIC NEBO 

BLOKŮ 

NOVOSTAVBA 
OBJEKTU 

 

 

3.2.3 TSKP - Třídník stavebních konstrukcí a prací  
 

Následující pojmy, definice a tabulky jsou převzaty z [1 - str. 74,75]. 

Třídník stavebních konstrukcí a prací třídí dílčí výsledky stavební výroby do 

podrobnosti umožňující návaznost v normativních podkladech (sbornících 

výkonových norem, norem spotřeby materiálu, cenících stavebních prací). 

 

Kód TSKP obsahuje 5 významových míst: 

1. místo vyjadřuje skupinu stavebních dílů v členění, 

2. místo vyjadřuje stavební díl, 

3. místo označuje druh konstrukce nebo práce v rámci stavebního dílu HSV nebo 

řemeslný obor PSV, na 4. a 5. místě jsou zpodrobňující charakteristiky (2 místa). 
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Tabulka 3.2.3 - 1 - 5 významových míst TSKP 

 

1. místo - SKUPINA STAVEBNÍCH DÍLŮ 

0 všeobecné konstrukce a práce 

1 zemní práce 

2 základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin  

3 svislé a kompletní konstrukce 

4 vodorovné konstrukce 

5 Komunikace 

6 úprava povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů 

7 práce pomocné stavební výroby (PSV) 

8 trubní vedení  

9 dokončovací práce 

2. místo - STAVEBNÍ DÍL V RÁMCI SKUPINY 

13x xx hloubené vykopávky 

71x xx Izolace 

3. místo - DRUH KONSTRUKCE NEBO KONSTRUKCE V RÁMCI STAVEBNÍHO DÍLU  

131 xx hloubení jam 

711 xx izolace proti vodě a vlhkosti 

4. a 5. místo - ZPODROBŇUJÍCÍ CHARAKTERITIKY 

131 1x hloubení jam ručně 

711 2x izolace proti vodě natěradly za horka 

 

Tabulka 3.2.3 - 2 - Konkrétní příklad zatřídění podle TSKP 

 

1 1 1 3 5 

ZEMNÍ PRÁCE, 
PŘÍPRAVNÉ A 

PŘIDRUŽENÉ PRÁCE 

ODSTRANĚNÍ 
TRAVIN A KŘOVIN 

SEJMUTÍ 
ORNICE 

STROJNĚ 

 

3.3 Kalkulace 
 

Je způsob stanovení nákladů výpočtem. V konkrétních podmínkách se použijí 

různé kalkulační metody a techniky. Kalkulace nákladů dělá investor i dodavatel, 

oba předběžně i po dokončení stavebního díla. Kalkulace předběžná je podkladem 

pro stanovení nabídkové ceny. [4 - přednáška č. 3 - str. 3] 

 

3.3.1 Výpočet jednotkové ceny podle kalkulačního 

vzorce 
 

Následující pojmy, definice a tabulky jsou převzaty z [1 - str. 101, 133, 134, 135]. 
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Tabulka 3.3.1 - 1 - Výpočet jednotkové ceny podle kalkulačního vzorce 

 

JEDNOTKOVÁ CENA 
(JC) 

PŘÍMÉ NÁKLADY 
(PN) 

NEPŘÍMÉ NÁKLADY 
(NN) 

HMOTY 
(H) 

MZDY 
(M) 

STROJE 
(S) 

OSTATNÍ 
(O) 

REŽIE 
VÝROBNÍ 

(RV) 

REŽIE 
SPRÁVNÍ 

(RS) 

ZISK 
(Z) 

náklady 
na přímý 
materiál  

náklady 
na přímé 

mzdy 

náklady na 
provoz 

stavebních 
strojů a 
zařízení  

ostatní 
přímé 

náklady, 
např. nájmy 

náklady 
spojené s 
výrobou 

rozpočítané 
procentní 
sazbou do 

každé 
položky 

náklady 
režijní 

spojené se 
správou 

firmy 
rozpočítané 
procentní 

přirážkou do 
každé 

položky 

zisk        

 

Přímý materiál (H) zahrnuje náklady na materiál, jehož množství lze 

vykalkulovat přímo na kalkulační jednici a zůstává součástí hotového stavebního 

díla. 

 

Materiál se oceňuje: 

 cenou prodejní (cenou pořízení) a k ní se samostatně připočítají 

náklady na pořízení materiálu vykalkulované na měrnou jednotku 

daného materiálu (pořizovací náklady). 

 pořizovací cenou (plánovanou pořizovací cenou), která zahrnuje cenu 

pořízení i pořizovací náklady. 

 

Přímé mzdy (M) jsou mzdy pracovníků, kteří se přímo podílejí na výrobě, a lze 

jejich výkony určit na kalkulační jednici. Výši nákladů stanovíme pomocí 

výkonových norem, které stanoví množství potřebné práce pro jednotlivé 

zúčastněné profese v normohodinách (Nh) na m. j. činnosti. Cena práce je určena 

mzdových tarifů, které jsou buď stanoveny jako průměrné (vydává ÚRS, RTS), 

nebo vlastní tarify výrobce stanovené v souladu se souvisejícími předpisy a 

dohodami (základní mzdy, osobní ohodnocení a prémie).  

 

Přímé náklady na stroje (S) jsou náklady na jejich pořízení, montáž, provoz a 

demontáž. Jedná se o zařízení, která se podílejí přímo na výrobě, a lze náklady na 

jejich provoz stanovit přímo na kalkulační jednici. Doba práce stroje na 

kalkulovanou m. j. nazývaná v současné době strojohodina (Sh) se stanoví 

z kapacitních norem (vydává ÚRS, nebo vlastní stanovený v rámci podniku). Tato 

se ocení hodinovou sazbou stanovenou buď vedlejší kalkulací (u vlastních strojů), 

nebo cenou nájemného při zapůjčování strojů. 
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Ostatní přímé náklady (OPN) jsou všechny druhy nákladů, které lze kalkulovat 

přímo na kalkulační jednici a nejsou zahrnuty v předcházejících. U stavební 

výroby jsou to dopravní náklady, náklady na sociální a zdravotní pojištění a jiné 

ostatní přímé náklady. 

Dopravní náklady  

 u dopravy realizované vlastním dopravním prostředkem se stanoví 

obdobně jako náklady na stroje, 

 u nakupované dopravy se použije dodavatelská cena obdobně jako u 

nakupovaných výrobků a polotvarů (myslí se uplatnění DPH). 

 

Náklady na sociální a zdravotní pojištění (SZP) 

 základnou pro výpočet jsou přímé mzdy, sazba pojistného je upravena 

příslušnými zákony. 

 

Jiné ostatní přímé náklady 

 odpisy souprav ocelového bednění, lešeňových souprav apod., pokud 

nejsou započteny v přímých nákladech na materiál. 

 

Režie (R) 

jsou náklady, které nelze stanovit přímo na kalkulační jednici. U stavebních prací 

kalkulujeme tyto režie: 

 

výrobní (provozní) režie (RV) 

 zahrnuje všechny druhy nákladů vznikající při realizaci výroby, ale 

které nelze stanovit na kalkulační jednici. Patří sem např. mzdy 

mistrů, stavbyvedoucích apod. Dále jsou to náklady na nakupované 

služby související přímo s výrobou (telefony, energie mimo přímých 

nákladů na stroje apod.), 

správní režie (RS) 

 což jsou náklady spojené se správou a řízením podniku. Zahrnuje 

všechny druhy nákladů včetně mezd a sociálního a zdravotního 

pojištění správních pracovníků. 

 

Zisk (Z) 

se stanoví z celkového objemu požadovaného zisku a na jednotlivé kalkulační 

jednice se rozdělí pomocí přirážek nebo v absolutní hodnotě. V současné době je 

zisk v katalogových cenách stanoven přirážkou na základnu - zpracovací náklady. 

Zpracovací náklady jsou celkové náklady snížené o náklady na přímý materiál. 
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3.3.2 Kalkulační vzorec směrných cen stavebních prací 

ÚRS 
 

C = H + M + OPN + RV + RS + Z, 
 

kde: 

C  je cena stavební práce, 

H jsou přímé náklady na materiál, které se stanoví na základě 

normativní databáze (norem spotřeby materiálu) a příslušných 

oceňovacích podkladů (plánovaných pořizovacích cen), 

M jsou přímé náklady na mzdy, které se stanoví na základě 

normativní databáze (výkonových norem resp. standardů času 

ÚRS) a příslušných oceňovacích podkladů (mzdových tarifů),  

OPN jsou ostatní přímé náklady a zahrnují: 

S přímé náklady na provoz stavebních strojů a zařízení, 

SZP sociální a zdravotní pojištění, které se počítá z přímých mezd, 

O náklady na dopravu silniční a železniční, 

RV je absolutní objem režie výrobní, která se stanovuje takto: 

RV = (M + OPN) * s1, 

kde s1 je sazba výrobní režie stanovená z účetní evidence 

uplynulých období, 

RS je absolutní objem režie správní, která se stanovuje takto: 

RS = (M + OPN) * s2, 

kde s2 je sazba správní režie stanovená z účetní evidence 

uplynulých období, 

Z je absolutní objem zisku, který se stanovuje takto:  

Z = (M + OPN + RV + RS) * s3, 

  kde s3 je sazba zisku. [1 - str. 136] 

 

3.4 Rozpočtové ukazatele 
 

Následující pojmy a definice jsou převzaty z [1 - str. 101, 102, 103]. 

Rozpočtové ukazatele jsou součástí technicko - hospodářských ukazatelů. 

Výchozím podkladem pro zpracování THU jsou informace o již realizovaných 

stavebních objektech, a to:  

 ekonomické, 

 technické, 

 časové. 

 

Ukazatele slouží: 

 ke zjednodušení rozpočtování, zejména pro cenovou nabídku, 

 ke zjednodušení přípravy staveb a jejich provádění, 

 k ohodnocení činností při zpracování časového plánu (síťového grafu) 

stavby. 
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Karta rozpočtového ukazatele obsahuje zpravidla: 

 obor JKSO, SKP 

 název, stručný popis a nákres objektu, 

 náklady na měrnou jednotku, 

 počet jednotek, 

 rozpočtové náklady objektu, 

 zastavěná plocha, 

 užitná plocha, 

 obestavěný prostor, 

 účelová jednotka.  

 

Rozpočtové ukazatele jsou zpracovány celostátně v katalozích vydávaných ÚRS: 

 Rozpočtové ukazatele stavebních objektů (katalogové evidenční listy 

konkrétních realizovaných objektů), 

 Průměrné rozpočtové ukazatele (využívané především investory). 

 

Přibližné rozpočtové náklady stavebního objektu stanovíme podle tohoto 

principu:  

1. Podle účelu a materiálově-technologické charakteristiky objektů 

vyhledáme informace o podobných již postavených objektech, přičemž se 

zajímáme o velikost základních rozpočtových nákladů (ZRN) a velikost 

stavebního objektu (SO) – např. počet m
3

 OP nebo m
2
 ZP. 

 

Pak: 

RU = ZRN / velikost SO (Kč / m
3
 OP) 

 

je syntetický rozpočtový ukazatel. 

 

2. Ze situace stavby, určíme přibližné rozměry stavebních objektů 

v odpovídajících měrných jednotkách (např. m
3
 OP nebo m

2
 ZP). 

 

3. Vynásobením RU velikosti objektu obdržíme základní rozpočtové náklady 

objektu, které tvoří hlavu III souhrnného rozpočtu.  

 

ZRN = RU × velikost SO (Kč) 
 

Pak: 

Obestavěný prostor (OP) je prostorové vymezení stavebního objektu 

ohraničeného vnějšími vymezujícími plochami. 

 

Zastavěná plocha (ZP) je plocha půdorysného řezu vymezená vnějším 

obvodem svislých konstrukcí uvažovaného celku budovy, podlaží nebo 

jejich části.  
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Pro výpočet obestavěného prostoru platí následující pravidla 

 

 OP = Op + Od (m
3
) 

kde: 

 Op je základní obestavěný prostor 

 Od  je dílčí obestavěný prostor mimo Op 

 

 

Nebo také: 

Op = Oz + Os + Ov + Ot (m
3
) 

kde: 

Oz je obestavěný prostor základů, 

Os je obestavěný prostor spodní části objektu, 

Ov je obestavěný prostor vrchní části objektu, 

Ot je obestavěný prostor zastřešení. [podobně 6 - str. 18] 

 

3.5 Sestavení rozpočtu  
 

Podkladem pro sestavení rozpočtu je výkaz výměr. 

 

Sestavení rozpočtu postupuje v zásadě podle těchto kroků: 

 sestavení výkazu výměr ve vazbě na katalogy popisů a směrných cen 

stavebních prací, 

 ocenění výkazu výměr cenami z katalogů za položky, které v ceně 

neobsahují materiál, se řadí specifikace materiálu, 

 součinem výměry a jednotkové ceny 

 u každé položky se získávají základní rozpočtové náklady 

jednotlivých položek dodávek a prací a výpočet základních 

rozpočtových nákladů jednotlivých stavebních dílů v členění podle 

TSKP, 

 současně se vypočítává u každé položky hmotnost, celková hmotnost 

prací HSV a celková hmotnost jednotlivých řemeslných oborů PSV 

slouží pro výpočet přesunu hmot, 

 výpočet základních rozpočtových nákladů jednotlivých stavebních 

dílů v členění podle TSKP, 

 rekapitulace základních rozpočtových nákladů HSV a PSV, 

 výpočet a rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů, 

 krycí list rozpočtu stavebního objektu se základními údaji a výslednou 

rozpočtovou cenou. [1 - str. 115] 

 

3.6 Podklady pro sestavení rozpočtářských 

prací 
 

Pro stanovení výše ceny rozpočtářských prací jsou rozhodující následující 

podklady a činnosti. 
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Rozsah, kvalita a podrobnost projektové dokumentace a stavby: 

 studie, 

 projektová dokumentace pro stanovení povolení, 

 projektová dokumentace pro provádění stavby, 

 projektová dokumentace skutečného provedení stavby, 

 zadávací dokumentace stavby. 

 

Způsob ocenění stavby 

 propočty, 

 předběžné rozpočty, 

 položkové rozpočty, 

 kontrolní rozpočty, 

 výrobní kalkulace. 

 

Doplňkové činnosti: 

 poradenská a jiná odborná činnost, 

 obstarání cenových podkladů a jiných cenových informací, 

 individuální kalkulace cen stavebních prací. [6 - str. 6] 

 

3.7 Typy rozpočtů  
 

O podrobnostech (typech) rozpočtářských prací rozhodují: 

 potřeby a požadavky investora (kvalita a rozsah rozpočtu), 

 požadavky projektanta a možnosti projektu, 

 charakter stavby (stavba jednoduchá nebo složitá), 

 typ stavby (novostavba, liniová stavba, rekonstrukce nebo 

modernizace), 

 stupeň předložené a odsouhlasené projektové dokumentace, 

 rozpočtářské výkony a časová náročnost projektu, 

 ustálené zvyklosti a pravidla pro tvorbu těchto prací. 

 

Obecně platí, že podle zvoleného nebo objednatelem vybraného typu se 

uplatňuje sazba rozpočtářských prací. 

 

Typy rozpočtářských prací lze rozdělit dále podle požadovaného rozsahu: 

1. propočet, 

2. předběžný rozpočet, 

3. položkový rozpočet, 

4. souhrnný rozpočet, 

5. kontrolní rozpočet, 

6. rozpočet skutečného provedení stavby. [6 – str. 7] 

 

3.7.1 Propočet 
 

Propočet stavby je prvním krokem při získávání představy o ceně stavebního díla. 

Je prvotní informací pro jeho další případné korekce a vodítkem při rozhodování o 
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způsobu financování investičního záměru. Používá se v dokumentaci typu studie, 

návrh stavby, zadání, dokumentaci pro územní rozhodnutí a v případě objektů 

síťových a úprav terénu i v projektu pro stavební povolení. Charakteristický 

znakem propočtu je oceňovací převážně pomocí ukazatelů. Součtem vypočtených 

cen všech stavebních objektů, částí a provozních souborů, na které je stavba 

rozdělena, vznikne celková cena stavby. Ta se stává základnou pro výpočet ceny 

projektových a průzkumných prací včetně ceny za inženýrské činnosti a pro 

určení rozpočtové rezervy. Propočet se přizpůsobuje objednávce ve struktuře i 

podrobnosti bez ohledu na stupeň projektové dokumentace. 

 

Propočet, který je oceněn sazbami uvedenými v této publikaci, zahrnuje: 

 náklady na přípravu stavby (např. projektové a průzkumné práce) a 

její zabezpečení, 

 náklady na pozemek, 

 náklady na stavební část stavby, 

 náklady na technologickou část stavby, 

 náklady na stroje a zařízení, 

 náklady na nehmotný investiční majetek, 

 ostatní náklady, 

 rezervu, podle charakteru stavby (základnou pro výpočet rezerv jsou 

náklady hlavy B a C ze souhrnného rozpočtu stavby) 

 5 - 10 % pro novostavby, 

 8 - 15 % pro rekonstrukce a modernizace. [6 - str. 7,8] 

 

3.7.2 Předběžný rozpočet 
 

Je určitým mezistupněm mezi rozpočtem a skutečně vyčerpávajícím položkovým 

rozpočtem. Zpracovává se zpravidla podle dokumentace pro stavební povolení 

nebo ohlášení, lze jej ale vytvořit i podle dokumentace k územnímu rozhodnutí. 

Základními prvky jsou agregovaná položka (střecha nebo podlaha v dané skladbě, 

železobetonový prvek určený jen objemem, potrubí včetně tvarovek, izolace 

apod.) nebo obecně popsaná položka (dřevěné okno, dveře včetně zárubně a 

kování, kované zábradlí, točité schodiště z oceli). [6 – str. 8] 

 

3.7.3 Položkový rozpočet 
 

Položkový rozpočet je jedním z nejdůležitějších dokumentů přípravy stavebního 

díla. Na základě tohoto dokumentu je stavba finančně řízena, často v návaznosti 

na harmonogram provedených prací, a také fakturována. Je důležitým prvkem při 

porovnání nabídkových a směrných cen a nenahraditelným nástrojem při 

sledování a kontrole čerpání rozpočtu v průběhu stavby.  

 

Položkový rozpočet je způsob ocenění stavebního díla, který 

 již má propracovanou projektovou dokumentaci, jež umožňuje popsat 

dodávky konstrukcí a prací se značnou určitostí (jejich umístění ve 

stavebním díle, účel, způsob provedení, materiálové a technologické 

řešení, vzhled a jejich funkcí), 
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 již převážně nebo zcela dostatečným způsobem oceňuje projektovou 

stavbu, 

 jej umožňuje možné věrohodně ocenit pro smluvní účely, 

 umožňuje správně provádět stavbu ve všech zásadních a většině 

podružných parametrů a funkcí. 

 

K oceňování se používají položky, oceňovací a popisovací nástroje, které 

umožňují jednotlivé konkrétní dodávky a práce jednoznačně a srozumitelně odlišit 

od jiných, přičemž se zpravidla dodržuje zásada, že každá položka reprezentuje 

nejmenší možnou dodávku či práci, na kterou je z materiálového, technologického 

a výrobního hlediska ještě rozumné stavbu dělit. 

 

Položkové rozpočty se užívají v těchto případech: 

 k projektu pro stavební povolení, 

 pro soupis dodávek a prací pro ocenění jako součást dokumentace pro 

vyhledání dodavatele (tendrová zadávací dokumentace), 

 k prováděcí dokumentaci, 

 pro kontrolní sestavení rozpočtových nákladů. 

 

Položkový rozpočet se skládá ze: 

 stavebních objektů 

 výkazy výměr 

 ocenění stavební části 

 provozních souborů 

 specifikace technologických zařízení 

 ocenění technologických zařízení 

 rekapitulace nákladů 

 krycího listu, samostatně pro jednotlivé objekty stavby (včetně 

výpočtu DPH) 

 souhrnného listu stavby 

 

Výkaz výměr 

Výkaz výměr je soubor rozměrů konstrukčních prvků vyčtených z výkresové 

dokumentace. Umožňuje stanovení množství potřeb a nákladů (materiál, mzdy, 

stroje, popř. ostatní) v předepsaných měrných jednotkách (m, m
2
, m

3
, kus, soubor, 

normohodiny, strojohodiny apod.) a ocenění jednotlivých konstrukčních prvků. 

 

Výkaz výměr, základní část rozpočtu, tvoří zhruba 60-75% celkové ceny 

rozpočtářských prací. U rozpočtů jednotlivých odborných profesí je toto procento 

nižší (i výrazně) v závislosti na podrobnosti zpracované dokumentace. 

 

Při položkovém oceňovaní dělíme stavbu na: 

 Stavební objekty - jednotlivé stavební celky se dělí na části (bytový 

dům, vodovod, kanalizace, komunikace atd.). 

 Stavební díly – standartní členění položkového rozpočtu 

dodavatelského typu (např. zemní práce, vodorovné konstrukce, 

úpravy povrchů, izolace tepelné apod.); historicky je do stavebních 
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dílů strukturován cely systém oceňování ve standartu Katalogu popisů 

a směrných cen prací. 

 Funkční díly – část stavby vymezená svou funkcí (např. fasáda, 

střecha, založení, nosné konstrukce hrubé stavby, podlahy atd.). [6 – 

str. 8,9] 

 

3.7.4 Souhrnný rozpočet 
 

Souhrnem všech typů nákladů na stavební zakázku vzniká souhrnný rozpočet, 

který umožňuje komplexní pohled na stavbu jako celek. Je přehledným 

„výkazem“ pro investory a jejich rozhodování. 

 

Používá se zpravidla v dokumentaci pro územní řízení a především v dokumentaci 

pro stavební povolení. V případě realizace a prováděcí dokumentace stavby má 

spíše charakter rekapitulace celkových nákladů stavby v podobě souhrnného listu 

stavby. [6 – str. 10] 

 

Pro vytvoření souhrnného rozpočtu jsou potřeba technické a ekonomické 

podklady: 

 Technické - technická dokumentace stavby (projekt) 

 Ekonomické - cenové a nákladové podklady. [4 - přednáška č. 2 - str. 

5] 

 

Obsah jednotlivých hlav souhrnného rozpočtu: 

Hlava A. Projektové a průzkumné práce 

Projektové a průzkumné práce (včetně autorského dozoru, činnosti projektanta 

stavby, modelů pro projekty, projekty demolic a demontáží, jsou-li součástí 

stavby, geologického průzkumu, geodetických a kartografických prací, 

přírodovědeckých průzkumů, změny a doplňky vyžádané investorem apod.) 

Hlava B. Provozní soubory 

Dodávka a montáž strojů, zařízení a inventáře funkčně spojeného se 

stavebním objektem (výtahy, technologické linky, programové vybavení 

automatizovaných systémů řízení apod.). 

Hlava C. Stavební objekty 

Pořízení a dodávka stavebních objektů, likvidace objektů, vyvolané investice 

včetně provizorních objektů a zařízení. 

Hlava D. Stroje, zařízení, inventář 

Stroje a zařízení, které nejsou součástí provozních souborů ani ve stavebních 

objektů a nevyžadují montáž (vysokozdvižné vozíky, zkušební stroje, svářecí 

agregáty apod.), ale jsou svým nákladem účetně investicí – hmotným 

majetkem. 

Hlava E. Umělecká díla  
Umělecká díla tvořící nedílnou součást staveb (sochy, mozaiky apod.). 

Hlava F. Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby 

Zařízení staveniště, provozní vlivy, územní vlivy, doprava zaměstnanců atd. 

Hlava G. Ostatní náklady  
Patenty a licence, geodetické vytyčovací sítě, vysazování trvalých porostů. 

Hlava H. Rezerva 
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Změny, inflace. 

Hlava I. Ostatní investice 
Odvody z odnětí půdy, nájemné na pozemky pro zařízení staveniště, dovoz 

zahraničních stavebních nebo montážních kapacit. 
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Hlava J. Nehmotný investiční majetek 

Příspěvky jiným investorům, příspěvky na infrastrukturu, nepoužité varianty 

projektů, archeologický průzkum. 

Hlava K. Provozní náklady 
Přípravná činnost investora. 

Hlava L. Kompletační činnost 
Kompletační činnost dodavatele. [6 – str. 10,11] 

 

3.7.5 Kontrolní rozpočet 
 

Kontrolní rozpočet se provádí oři ověření, zda použité položky a ceny jsou 

oceněny v příslušné cenové úrovni. U těchto kontrolních rozpočtů je možné ihned 

zjistit odchylky. Sazba za provedení kontrolního rozpočtu je stanovena 

individuálně HZS dle rozsahu a kvality práce rozpočtáře. [6 – str. 11] 

 

3.7.6 Rozpočet skutečného provedení stavby 
 

Zpracovává se jako položkový rozpočet po dokončení stavby. Zachycuje skutečné 

provedení stavby a nebere ohled na realizační rozpočet. Na základě dokumentace 

o skutečném provedení stavby (popř. na základě vlastního zaměření) se 

zpracovává rozpočet na základě popisu u položek, u nichž je konstrukce skrytá, a 

dle skutečně realizovaných prací, konstrukcí a materiálů. [6 – str. 11] 

 

3.8 Základní typy položek v rozpočtech 
 

V ceníku prací jsou z hlediska obsahu nákladů na materiál 2 druhy položek:  

 Kompletní: obsahují náklady na dodávku i montáž konstrukce 

 Montážní: obsahují pouze náklady na montáž, příp. náklady na 

pomocný (montážní) materiál. U těchto položek se nosný (hlavní) 

materiál doplňuje druhou položkou v rozpočtu - tzv. specifikací. [8 - 

str. 22] 

 

3.8.1 Montážní položka  
 

Položka, která neobsahuje hlavní materiál, se nazývá „montážní položka“. Její 

popis začíná zpravidla slovy: „montáž“, „lepení“, „kladení“, „osazení“ apod. 

Hlavní materiál se pak ocení ve specifikaci. [1 - str. 113] 
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3.8.2 Specifikace  
 

Tento pojem se používá pro materiály, jejichž dodávka není obsažena v ceně 

stavební práce. Takové materiály se ocení samostatně, a to cenou pořízení (také 

„cenou prodejní“, dále CP) doplněnou o náklady na pořízení (také „pořizovací 

náklady“, dále PN). 

Pak:  

PPC = CP + PN, 
 

kde: 

PPC je plánovaná pořizovací cena, která je uváděna spolu s CP i PN ve 

Sborníku plánovaných cen materiálů. Množství materiálu ve 

specifikaci se stanoví podle projektu a může se zvýšit o ztratné. [1 - 

str. 113] 

 

3.8.3 Dopravní náklady 
 

 Mimostaveništní 

Jsou obsaženy zpravidla v pořizovací ceně materiálu (PC) v části 

obsahující pořizovací náklady (PN). [4 - přednáška č. 4 - str. 10] 

 

 Vnitrostaveništní 

Přesun hmot  

Náklady na přesun hmot jsou stanoveny jednou položkou pro celý 

objekt u prací HSV. Ceny přesunu hmot prací PSV jsou stanoveny 

pro jednotlivé řemeslné obory PSV. Měrnou jednotkou je tuna, u 

prací PSV lze použít i procentní sazbu. 

Pro výpočet je možno použít vzorce: 

 

PH = (H + SPF) * ph / 100, 
 

Kde: 

PH jsou celkové náklady na přesun hmot (Kč), 

             ph je procentní sazba přesunu hmot (%), 

        H je součet materiálových nákladů oceněných sazbami H 

(Kč), 

          SPF je součet materiálových nákladů specifikací (Kč). [1 - str. 

125] 

 

  Technická manipulace 

Je část vnitrostaveništní dopravy. Je zahrnuta ve výkonových 

normách a je tedy prostřednictvím nich zakalkulována v ceně 

stavební práce. Nemá samostatnou položku v rozpočtu stavebního 

objektu. [4 - přednáška č. 4 - str. 12] 

 

3.8.4 Ztratné  
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Ztratné vyjadřuje množství materiálu nutné na prostřih, prořez, přesah apod. Jeho 

směrné množství je zpravidla uvedeno ve všeobecných podmínkách příslušného 

katalogu. Zpravidla se uvádí v procentech. [1 - str. 113] 

3.8.5 R položka 
 

V případě, že rozpočtář nenalezne příslušnou položku v cenové databázi, musí 

cenu vykalkulovat z vlastních podkladů nebo cenu odhadnout na základě 

marketingového průzkumu. Taková položka je zpravidla označována jako 

rozborová položka, tzv. „R položka“ nebo „X položka“. [2 - str. 44] 

 

3.8.6 Agregované položky 
 

Pro podrobnější členění projektové dokumentace do stavebních dílů se používá 

rozpočtování na úrovni agregovaných cen. Agregovaná cena se v zásadě tvoří 

spojováním položek jednotlivých stavebních prací, přičemž jejich normované 

množství se určí podle jejich podílu na jednici stavebního dílu. Další možností je 

seskupováním oceňovacích podkladů, kdy se do jedné agregované položky 

seskupí všechny oceňovací podklady potřebné k realizaci stavebního dílu. Možná 

je také kombinace uvedených způsobů tvorby. [7 – str. 147] 
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4 Software pro rozpočtování a kalkulace 
 

V dnešní době veškeré stavební firmy využívají rozpočtové programy, které jim 

usnadňují a především urychlují zpracování rozpočtu. Je těžko představitelné, že 

by v dnešní době někdo sestavoval rozpočty pomocí katalogů popisů a směrných 

cen stavebních prací. 

Mezi nejpoužívanější programy patří produkty firem ÚRS PRAHA, a.s., která 

poskytuje program s názvem KROS 4, další firmou je firma RTS BRNO, a.s., 

která poskytuje program BUILDPower. Další firmy, které poskytují programy na 

rozpočtování, patří firma Callida, s.r.o., která poskytuje program euroCALC nebo 

firma IBR Consulting, s.r.o., která poskytuje rozpočtový program ASPE, který se 

specializuje především na dopravní stavitelství.  

 

4.1 ÚRS PRAHA, a.s. 
 

4.1.1 O společnosti  
 

Společnost ÚRS PRAHA je inženýrskou a poradenskou organizací zabývající se 

zejména oceňováním stavební produkce - tvorbou CS ÚRS, distribucí stavebních 

SW a poradenstvím v oblasti stavební ekonomiky. Zabývá se analýzami a 

prognózami vývoje stavebnictví, výzkumem v oblasti regionálního rozvoje a 

bytové problematiky. [5] 

 

4.1.2 Software KROS 4  
 

Stavební software KROS 4 je určen pro tvorbu rozpočtů, kalkulací stavebních 

prací a sledování stavební zakázky. Jako jediný v ČR obsahuje kompletní podobu 

Cenové soustavy ÚRS a je schopen pracovat s jakoukoliv jinou databází cen 

stavebních prací. 

Program je složen z modulů, které pokrývají celý proces výstavby – od hrubého 

plánování nákladů až po realizaci. Je určen pro stavební firmy, investory, 

projektanty, rozpočtáře a další účastníky stavebního řízení. 

Základní charakteristikou programu KROS 4 je komfortní práce s pravidelně 

aktualizovanou databází Cenové soustavy ÚRS, která má na území ČR více než 

50 letou tradici. Program patří ke špičce mezi stavebními SW jak v České 

republice, kde jej využívá přes 10 000 uživatelů, tak i ve Slovenské republice, kde 

je rovněž nejpoužívanějším stavebním SW na trhu. [11] 

 

4.2 RTS Brno, a.s. 
 

4.2.1 O společnosti 
 

Akciová společnost RTS je český producent kvalitních softwarových 

informačních systémů, technických, ekonomických a inženýrských služeb, které v 

komplexu vytváří nástroje pro podporu, plánování, organizování, kontrolování, 

vedení a personalistiku (management) podnikatelských subjektů.  
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Produkty a služby této společnosti dnes využívá více než 10 000 firem od 

drobných podnikatelů, investorů, projekčních kanceláří, státní správy až po velké 

stavební společnosti. [12] 

 

Cenová soustava RTS DATA je ucelený soubor pravidel, metodických pokynů 

včetně technických a cenových podmínek. Obsahuje kompletní sady položek prací 

HSV, PSV, agregací, montáží a vedlejších a ostatních nákladů stavby. Položky 

obsahují popisy formou technických parametrů a orientační jednotkové ceny. 

K dispozici je i kompletní verze v anglickém jazyce. Cenová soustava RTS 

DATA je určena pro sestavení předpokládané hodnoty zakázky ve všech fázích 

investičního procesu a plně odpovídá vyhlášce k zákonu o veřejných zakázkách. 

[10] 

 

4.2.2 Software BUILDPower S 
 

BUILDpower S je komplexní stavební informační systém určený pro řízení 

stavebních zakázek. Pokrývá všechny činnosti spojené s přípravou a následnou 

realizací. Je charakteristický přívětivým uživatelským prostředím. Systém pracuje 

propojeně na dvou dimenzích „ve světě cen“ a „ve světě nákladů“. 

Na jedné straně je finanční controlling – od zpracování cenové nabídky přes 

soupisy prací až po fakturaci. Na straně druhé nákladový controlling – od 

kalkulace zdrojů přes jejich plánovaní, zabudování a sledování spotřeby v čase. 

Metodika nastavení procesů je vždy s ohledem na hlavní business – realizaci 

stavební zakázky. [13] 

 

4.3 Postup sestavení rozpočtu v softwarovém 

programu KROS 4  
 

V softwarovém programu KROS 4 jsem vytvořil praktickou část své bakalářské 

práce, proto jsem se rozhodl popsat zrovna tento program, kde uvedu alespoň 

základní využití tohoto programu velmi okrajově od založení zakázky po 

vytisknutí sestaveného rozpočtu. Softwarový program nabízí spoustu dalších 

využití, které si můžeme přečíst například v uživatelské příručce KROS 4. 

 

4.3.1 Založení zakázky 
 

Součástí projektové dokumentace bývá také položkový rozpočet. Pokud chceme 

vytvořit rozpočet v programu KROS 4, nejprve je třeba založit stavbu. Každá 

stavba představuje jednu zakázku, jeden projekt (např. rodinný dům). 

 

4.3.1.1 Založení stavby 
 

Stavbu založíme v okně Seznamu zakázek, kde klikneme na ikonu Založ stavbu. 

Zobrazí se okno založení stavby. V něm vyplníme alespoň povinná, žlutá 

podbarvená políčka Kód stavby a Název stavby. 

 



Cena stavebního objektu sestavená pomocí vybraného software Patrik Sokol      

Bakalářská práce 

37 

 

 
 

Obrázek 1 - Založení stavby 

 

Nyní jsme si založili stavební zakázku, můžeme rozpočet vytvořit rovnou ve 

stavební zakázce, avšak přehlednější bude, když si zakázku rozdělíme na 

jednotlivé stavební objekty a až poté budeme vytvářet položkový rozpočet.  

 

4.3.1.2 Založení objektu a části  
 

Pokud chceme ve stavbě vytvořit objekt, v Seznamu zakázek se na ni postavíme 

a stiskneme ikonu Založ objekt. Zobrazí se okno Založení zakázky, ve kterém 

vyplníme minimálně textová políčka Kód zakázky a Název zakázky.  
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Obrázek 2 - Založení objektu a části 

 
Vytvořený objekt se vloží do podřízené úrovně stavby a program vás na tento 

objekt automaticky nastaví. 

 

 
 

Obrázek 3 - Vytvořený stavební objekt v seznamu zakázek 

 

4.3.2 Otevření zakázky 
 

Po založení zakázky můžeme přistoupit k tvorbě rozpočtu. Rozpočet se vytváří 

v otevřené zakázce. 

 

Zakázku otevřeme tak, že se na ni v Seznamu zakázek postavíme a stiskneme 

tlačítko Vybrat zakázku.  

 

Zakázka se otevře a program vás nastaví do modulu Rozpočet.  
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Obrázek 4 - Modul rozpočet 

 

V horní části okna Rozpočtu se nachází pás karet s ikonami, pomocí kterých 

můžeme spustit různé funkce, např. vložení, opravu nebo výkaz vymazaní 

položky. V dolní části je znázorněna záložka aktuálního modulu. Ostatní záložky 

programu (Kalkulace, Čerpání a Výrobní faktura) máme zpřístupněny, pokud 

jsme si příslušné moduly programu zakoupili. Samostatný rozpočet je zatím 

prázdný. 

 

Rozpočet vytvoříme tak, že do něho budeme postupně zapisovat položky, které 

představují práce (příp. materiály) potřebné pro realizaci zakázky. 

 

4.3.3 Zápis položek z ceníkové databáze  
 

Zápis položky z ceníkové databáze se skládá ze dvou kroků - vyhledání položky a 

jejího zápisu do rozpočtu. 

 

Pro vyhledávání položky se nejprve přepneme do ceníkové databáze (klineme na 

záložku Ceník prací), požadovanou položku vyhledáme podle kódu, popisu nebo 

navigačního panelu a následně nalezenou položku zapíšeme do rozpočtu.  

 

4.3.3.1 Vyhledání položky v ceníkové databázi  
 

Položku si můžeme vyhledat pomocí navigace, kódu nebo slova z popisu položky. 
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Obrázek 5 - Vyhledání položky pomocí navigace 

 

 
 

Obrázek 6 - Vyhledání položky pomocí kódu  
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Obrázek 7 - Vyhledání položky pomocí slova z popisu položky 

 

4.3.3.2 Zápis položky do rozpočtu  
 

Položku do rozpočtu nejjednodušeji zapíšeme tak, že se na ni v ceníku postavíme 

a stiskneme klávesu Enter. Otevře se okno Zápis konstrukce do rozpočtu. 

 

 
 

Obrázek 8 - Zápis položky do rozpočtu 

 

Pokud tvoříme rozpočtem tím způsobem, že do něho nejprve zapíšeme položky a 

až v rozpočtu jim budeme zadávat výměry, stačí toto okno potvrdit stisknutím 

klávesy OK. 

Položka se zapíše do rozpočtu s nulovým množstvím. 

 

Pokud však chceme množství položky zadat už nyní, můžeme ho napsat přímo do 

políčka Množství. 

 

V Ceníku prací jsou z hlediska obsahu nákladů na materiál 2 druhy položek: 

 Kompletní: obsahují náklady na dodávku i montáž konstrukce 

 Montážní: obsahují pouze náklady na montáž, příp. náklady na pomocný 

(montážní) materiál. U těchto položek se nosný (hlavní) materiál doplňuje 

druhou položkou v rozpočtu - tzv. specifikací. 
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Montážní položky tedy nemají v ceně zahrnuty náklady na hlavní materiál. Je to 

kvůli tomu, že pro provedení dané práce není k dispozici jen jeden materiál, ale 

můžeme použít různé druhy materiálů. Většinou jde o položky montážní nebo 

osazovací, např. zhotovení izolace různými laky. Takové konstrukce mají 

v ceníku prací barevně odlišen popis a orientační cenu. 

 

 
 

Obrázek 9 - Vyhledání montážní položky v ceníku prací 

 

Při zápisu konstrukce, u které je třeba vybrat specifikaci, budete v okně jejího 

zápisu upozorněni na to, že specifikace není součástí zapisované konstrukce a 

program vás na její zápis následně navede. 

 

 
 

Obrázek 10 - Zápis montážní položky do rozpočtu  

 

Specifikace nebo také skupina specifikací, které můžeme s konstrukcí do rozpočtu 

zapsat, může být v ceníkové databázi předdefinována. Po zápisu konstrukce do 

rozpočtu vás program automaticky přepne do ceníku materiálů a nastaví vás právě 

na předdefinovanou skupinu materiálů. V této skupině můžeme vyhledat vhodnou 

specifikaci a zapsat ji do rozpočtu standartním způsobem. 

 

 
 

Obrázek 11 - Vybrání specifikovaného materiálu 
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Obrázek 12 - Vyhledání položky v ceníku materiálu 

  

 
 

Obrázek 13 - Zápis materiálu do rozpočtu 

 

Po zápisu specifikací do rozpočtu vznikne mezi konstrukcí a specifikacemi vazba. 

Znamená to, že jejich množství budou vzájemně provázána. Pokud pak v rozpočtu 

změníte množství konstrukce, program vás automaticky nabídne změnu množství 

u navázaných specifikací.  

 

V záložce Rozpočtu nyní vidíme, že se nám obě položky zapsaly do rozpočtu a 

tvoří spolu vazbu. 



Cena stavebního objektu sestavená pomocí vybraného software Patrik Sokol      

Bakalářská práce 

44 

 

 
 

Obrázek 14 - Vazba mezi položky v modulu rozpočet 

 

Chceme-li doplnit množství u dané položky, stiskneme v horní části panelu ikonu 

Oprav. 

Následně se přepneme do Výkazu výměr a vyplníme množství. 

 

 
 

Obrázek 15 - Vyplnění výkazu výměr položky 

 

A když se přepneme do rozpočtu, vidíme, že se nám automaticky přepočítalo 

množství i u položky, která je s touto položkou ve vazbě. 
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Obrázek 16 - Přepočítané množství u položky a materiálu v modulu rozpočet 

 

4.3.4 Tisk rozpočtu  
 

Rozpočet nebo také jiné dokumenty související s aktuálním rozpočtem (např. 

Krycí list) můžeme vtisknout přímo v otevřeném rozpočtu. Na záložce Tisk a 

export vybereme typ tiskové sestavy (např. Rozpočet, Krycí list rozpočtu apod.). 

V některých případech se zobrazí okno, ve kterém můžeme upřesnit nastavení 

vybrané sestavy, např. do standartního rozpočtu můžeme zahrnout také výkaz 

výměr a poznámky. V dalším kroku se zobrazí okno, ve kterém vybereme jedno 

z přednastavených tiskových sestav (např. Rozpočet - standart na výšku). 
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Obrázek 17 - Výběr šablony 

 

Vybraná sestava se zobrazí v samostatném okně, ze kterého ji můžeme vytisknout 

nebo vyexportovat do různých formátů (xls, pdf, xml, …). 

 

 

 
 

Obrázek 18 - Vygenerovaný rozpočet - standart na výšku  

  



Cena stavebního objektu sestavená pomocí vybraného software Patrik Sokol      

Bakalářská práce 

47 

 

5 Konkrétní stavební objekt 
 

Rodinný dům se nachází na severozápadním okraji obce Šanov, který leží 

v Jihomoravském kraji v okrese Znojmo. Je vzdálen zhruba 36 km od města 

Znojma a 58 km od města Brna. Jedná se o čtyřpokojový rodinný dům s garáží 

střední velikostní kategorie, určený pro 4-5 člennou domácnost. Rodinný dům je 

řešený jako samostatně stojící objekt. Jde o přízemní rodinný dům jednoduchého 

tvaru s neobytným podkrovím bez podsklepení.   

 

5.1 Základní údaje o objektu  
 

5.1.1 Údaje o stavbě  
 

Název stavby:  Rodinný dům BUNGALOV 1174  

Místo stavby:   Šanov nad Jevišovkou  

Katastrální území: katastrální území Šanov nad Jevišovkou 

Kraj:    Jihomoravský  

Okres:   Znojmo  

 

5.1.2 Údaje o území 
 

Rodinný dům je osazen na severozápadním okraji obce Šanov. Objekt je osazen 

čelní fasádou rovnoběžně se severozápadní hranicí pozemku ve vzdálenosti 6,0 m 

a severovýchodní fasáda je ve vzdálenosti 4,0 m od hranice pozemku.  

 

5.1.3 Údaje o stavbě 
 

Nová stavba:   rodinný dům  

Účel užívání stavby:  stavba určená pro bydlení  

Navrhované kapacity stavby  

 Užitková plocha – přízemí: 110,22 m
2
 (+ vestavěná garáž 15,68 m

2
) 

 Obytná plocha celkem: 69,72 m
2
 

 Zastavěná plocha: 163,38 m
2
‚ (plocha bez vysunutí střechy v závětří 

154,06 m
2
) 

 Obestavěný prostor: 721,50 m
3
 

 Výška hřebene od ± 0,00: 5,585 m  

 Sklon střechy: 22° 

 

5.2 Celkový popis stavby 
 

5.2.1 Účel užívání stavby  
 

Rodinný dům Bungalov 1174 je čtyřpokojový rodinný dům s garáží střední 

velikostní kategorie, určený pro 4-5 člennou domácnost. Rodinný dům je řešený 
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jako samostatně stojící objekt. Jde o přízemní rodinný dům jednoduchého tvaru 

s neobytným podkrovím bez podsklepení. Je vhodný do jednopodlažní okolní 

zástavby na rovinatý, případně mírně svahovitý terén.  

 

5.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

Hlavní vstup do rodinného domu je situovaný z vlastní přístupové komunikace 

z čelní strany objektu. Rodinný dům je přístupný i přes samostatné vstupy ze 

zadní strany přes terasu. 

 Dům má kompaktní dispozici a úsporné komunikační prostory, což 

přidává komfortnímu obytnému prostoru a tvoří dobrý poměr obytné a užitkové 

plochy. 

 Přes kryté zádveří se šatní skříní je přístup do samostatného WC a haly, 

prosvětlených světlovodem. Hala tvoří komunikační prostor rodinného domu. 

Z tohoto prostoru je přístupná většina místností rodinného domu. Obytný prostor 

se skládá z obývacího pokoje s krbem, jídelny a kuchyně se skladem potravin, 

částečně opticky a provozně oddělené od obytného prostoru barovým pultem. 

 Nad obývacím pokojem se nachází zavěšený sádrokarton pro možnost 

zapuštění bodových svítidel a výškového členění podhledu. Jídelna je funkčně 

propojená s kuchyní. Centrální umístění krbu umožňuje v případě potřeby 

realizovat teplovzdušné vytápění a krátké rozvody. Na obývací pokoj navazuje 

terasa, kterou chrání střecha, sloužící jako částečný přístřešek i slunolam.  

  Z haly je dále přístup do třech pokojů, samostatného WC a komfortní 

koupelny s odděleným prostorem na pračku a prací potřeby. V rámci haly se 

nachází též technické zázemí, které se dá v případě potřeby stavebně oddělit, 

případně zvětšit o hlubokou šatní skříň. Je tu i výlez do půdního prostoru na 

keramickém stropu s pochůzným skladovacím roštem prosvětleného střešním 

oknem. Přístup umožňuje skládací stropní schodiště. Dům má dostatek 

skladovacích a úložných ploch. 

 Z exteriéru je přístupná garáž (která se dá v případě potřeby realizovat i 

jako pokoj, který je propojen s halou). Nad polovičkou garáže je vyvýšený strop, 

který lemuje tvar střechy, nachází se tu dřevěný skladovací rošt, který určitě ocení 

každý domácí kutil.  
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5.2.3 Charakteristika místností a základní údaje o 1. 

NP 
 

Tabulka 5.2.3 - 1 - Legenda místností 

 

 
 

Tabulka 5.2.3 - 2 - Legenda materiálů 

 

Legenda materiálů 

VP VELKOPLOŠNÉ PARKETY KO KERAMICKÝ OBKLAD 

KD KERAMICKÁ DLAŽBA BM BETONOVÁ MAZANINA 

  

SIL SILIKÁTOVÁ OMÍTKA 

BUNI VNITŘNÍ OMÍTKA BAUMIT UNI  

SKO SÁDROKARTONOVÝ OBKLAD PROTIPOŽÁRNÍ  

 

5.2.4 Celkové provozní řešení 
 

Jedná se o zděný rodinný dům.  

 

5.2.5 Konstrukční a materiálové řešení  
 

Základové konstrukce jsou navrženy z bednících tvárnic CS BETON CSB – 

tvárnice bednící 40 rozměrů 400x500x250 na monolitických základových pasech 

z betonu C12/15, tl. 700 mm a 550 mm, vyztužených v dolní části síťovinou KY 

14. 

Bednící tvárnice jsou vyztužené svislou i vodorovnou výztuží, ocel V 10 425 a 

zalité výplňovým betonem. Podrobně viz projektová dokumentace, část statika. 

Postup vyhotovení základů z bednících tvárnic je vydaný v návodu na uložení a 

betonování bednících tvárnic. 

Všechny svislé nosné konstrukce jsou navržené z cihel HELUZ. 

Obvodové zdivo je z cihel HELUZ FAMILY 38 broušená s celoplošným 

lepidlem HELUZ – tl. 380 mm/rozměry 247x380x249 mm/, opatřené kontaktním 
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zateplovacím systémem NOBASIL FKD tl. 80 mm (100 mm po obvodu v části 

překladů a 60 mm pod kamenným obkladem, aby lícoval s omítkou). U= 0,15 

Wm
-2

K
-1

. 

 

5.2.6 Současný stav novostavby  
 

Rodinný dům se v současné době nachází ve fázi dokončení hrubé stavby. 

 
 

Obrázek 19 - Čelní pohled rodinného domu 

 

 

Obrázek 20 - Pohled zadní rodinného domu 
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Obrázek 21 - Pohled boční rodinného domu 

 

 
  

 Obrázek 22 - Současný stav rodinného domu 
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6 Rozpočet konkrétního rodinného domu 

ve směrných cenách 
 

Rozpočet rodinného domu byl vyhotoven v programu KROS 4 podle projektové 

dokumentace. Na výstavbu rodinných domů se vztahuje snížená daň z přidané 

hodnoty 15 %.  

 

Rozpočet je uveden v přílohách č. 1, 2, 3. V příloze č. 1 je uveden krycí list 

rozpočtu, v příloze č. 2 je uveden položkový rozpočet základních rozpočtových 

nákladů s výkazem výměr a v příloze č. 3 je uveden položkový rozpočet 

vedlejších rozpočtových nákladů.  

 

Položkové rozpočty v přílohách č. 2 a 3, jsou udělány na celou novostavbu 

rodinného domu, tedy i na oddíly, které ještě nebyli realizovány, jednotlivé oddíly 

byly oceněny podle projektové dokumentace. 

 

V následujících kapitolách jsou zpracovány vybrané údaje z rozpočtu.  
 

6.1 Rekapitulace rozpočtu ve směrných cenách  
 

V rekapitulaci rozpočtu ve směrných cenách uvedu rozpočtové náklady 

jednotlivých stavebních oddílů. V první části je rekapitulace základních 

rozpočtových nákladů a ve druhé části je znázorněna rekapitulace vedlejších 

rozpočtových nákladů. Vše je převzato z přílohy č. 2 a č. 3, kde jsou uvedeny 

položkové rozpočty základních a vedlejších rozpočtových nákladů. 

 

6.1.1 Rekapitulace rozpočtu ZRN  
 

Ceny jsou uváděny bez DPH. 

 

Tabulka 6.1.1 - 1 - Rekapitulace rozpočtu ZRN 

 

Kód Popis Cena celkem 

   HSV Práce a dodávky HSV    1 522 033,75 Kč 

   1 Zemní práce    93 883,64 Kč 

2 Zakládání    210 448,07 Kč 

3 Svislé a kompletní konstrukce    363 307,84 Kč 

4 Vodorovné konstrukce    183 654,49 Kč 

5 Komunikace    94 067,95 Kč 

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní    420 467,31 Kč 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání    67 716,05 Kč 

99 Přesun hmot    88 488,40 Kč 

   PSV Práce a dodávky PSV    2 527 084,29 Kč 
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   711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    95 892,12 Kč 

713 Izolace tepelné    107 448,74 Kč 

721 Zdravotechnika    164 000,00 Kč 

732 Ústřední vytápění - strojovny    239 640,23 Kč 

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí    213 665,50 Kč 

734 Ústřední vytápění - armatury    8 184,65 Kč 

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa    90 396,09 Kč 

741 Elektroinstalace - silnoproud    120 720,00 Kč 

762 Konstrukce tesařské    270 377,87 Kč 

763 Konstrukce suché výstavby    34 469,46 Kč 

764 Konstrukce klempířské    51 932,26 Kč 

765 Konstrukce pokrývačské    264 204,56 Kč 

766 Konstrukce truhlářské    419 430,33 Kč 

767 Konstrukce zámečnické    120 832,31 Kč 

771 Podlahy z dlaždic    56 447,73 Kč 

775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)    53 255,38 Kč 

781 Dokončovací práce - obklady keramické    21 391,26 Kč 

782 Dokončovací práce - obklady z kamene    50 209,86 Kč 

783 Dokončovací práce - nátěry    43 397,33 Kč 

784 Dokončovací práce - malby a tapety    16 082,71 Kč 

786 Dokončovací práce - čalounické úpravy    85 105,90 Kč 

   

 
Celkem ZRN 4 049 118,04 Kč 

   

6.1.2 Rekapitulace rozpočtu VRN 
 

Ve většině případů se můžeme setkat s tím, že vedlejší rozpočtové náklady jsou 

oceněny pouze procentuální sazbou ze základních rozpočtových nákladů. Vedlejší 

rozpočtové náklady jsou většinou 2 - 5 % ze základních rozpočtových nákladů.  

U tohoto rodinného domu by tedy vedlejší rozpočtové náklady dělali zhruba 80 až 

200 tisíc Kč. Vedlejší rozpočtové náklady, jsem se rozhodl ocenit také pomocí 

jednotlivých položek, jelikož mě toto ocenění vedlejších rozpočtových nákladů 

přijde daleko přesnější než vyjádření procentuální sazbou.  

 

Ceny jsou uváděny bez DPH.  

 

Tabulka 6.1.2 - 1 - Rekapitulace rozpočtu VRN 

 

Kód Popis Cena celkem 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady    65 000,00 Kč 

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce    18 000,00 Kč 

VRN3 Zařízení staveniště    32 000,00 Kč 

VRN4 Inženýrská činnost    15 000,00 Kč 

   

 
Celkem VRN 65 000,00 Kč 
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7 Rozpočet konkrétního stavebního 

objektu v realizovaných cenách   
 

Rodinný dům je v současné době ve fázi dokončení hrubé stavby, tudíž rozpočet 

bude vyhotoven pouze pro hrubou stavbu. Položkový rozpočet hrubé stavby 

v realizovaných cenách se nachází v příloze č. 13, kde je uveden položkový 

rozpočet hrubé stavby základních rozpočtových nákladů a v příloze č. 14, kde je 

uveden položkový rozpočet hrubé stavby vedlejších rozpočtových nákladů. 

 

7.1 Porovnání jednotlivých oddílů hrubé stavby 

z finančního hlediska ve směrných cenách 

podle projektové dokumentace a skutečné 

realizace rodinného domu 
 

Při výstavbě rodinného domu došlo během realizace ke změnám oproti projektové 

dokumentaci, tím pádem se i změnila celková cena rozpočtu hrubé stavby.  

Namísto plánované garáže byl nakonec postavěn další pokoj, tím pádem se 

v rodinném domě změnil počet oken, nebyli nakonec potřeba realizovat garážová 

vrata. Přibyly vnitřní dveře a tím pádem se měnily i počty překladů. 

 

V následujících tabulkách porovnám finanční rozdíly jednotlivých oddílů, které 

byly změněny investorem při realizaci rodinného domu. 

 

Jedná se především o položky z oddílu 3 - Svislé a kompletní konstrukce, kde 

v projektové dokumentaci byla navrženo obvodové zdivo z cihel HELUZ 

FAMILY 38 broušená s celoplošným lepidlem, opatřené kontaktním zateplovacím 

systémem NOBASIL FKD tl. 80 mm (100 mm po obvodu v části překladů a 60 

mm pod kamenným obkladem, aby lícoval s omítkou). Investor se rozhodl 

zhotovit obvodové zdivo z cihel HELUZ FAMILY 44 2in1 na zdící pěnu, tyto 

cihly mají výborné tepelně izolační vlastnosti, takže nakonec nebude potřeba 

kontaktní zateplovací systém NOBASIL FKD.  

 

Další výraznou změnou bylo zřízení střechy ze sbíjených příhradových vazníků 

oproti plánovanému krovu, tím sešlo z plánovaného do budoucna obydleného 

podkroví a změnily se tím i vnitřní nosné zdi, které v určitých místech byli 

nahrazeny příčkami HELUZ 11,5. Místo keramického stropu z vložek HELUZ 

MIAKO a keramobetonových nosníků budou použity pouze SDK podhledové 

desky.  

 

Dalšími změnami je zhotovení příček, železobetonových trámů, věnců, překladů, 

sloupů a změna počtu a typu oken. 
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Následující rekapitulace rozpočtů jsou zpracovány z příloh č. 5, 6, 8 a 9, kde jsou 

uvedeny položkové rozpočty základních a vedlejších rozpočtových nákladů. 

 

Ceny jsou uváděny bez DPH. 

 

Tabulka 7.1 - 1 - Rekapitulace rozpočtu ve směrných cenách podle realizace a 

projektové dokumentace 

 

Kód Popis 

Hrubá stavba - 
dle PD ve 
směrných 

cenách - KROS 4  

Hrubá stavba - 
dle realizace ve 

směrných 
cenách - KROS 

4 

Rozdíl  

         

HSV Práce a dodávky HSV    1 025 238,31 Kč 821 384,69 Kč 203 853,62 Kč 

     
1 Zemní práce    95 701,71 Kč 93 883,64 Kč 1 818,07 Kč 

2 Zakládání    213 039,51 Kč 198 975,50 Kč 14 064,01 Kč 

3 Svislé a kompletní konstrukce    325 662,01 Kč 421 745,15 Kč -96 083,14 Kč 

4 Vodorovné konstrukce    183 915,27 Kč 39 772,73 Kč 144 142,54 Kč 

6 
Úpravy povrchů, podlahy a 
osazování výplní    

109 022,12 Kč 0,00 Kč 109 022,12 Kč 

9 
Ostatní konstrukce a práce-
bourání    

40 009,54 Kč 20 316,19 Kč 19 693,35 Kč 

99 Přesun hmot    57 888,15 Kč 46 691,48 Kč 11 196,67 Kč 

     
PSV Práce a dodávky PSV    1 130 195,04 Kč 768 266,79 Kč 361 928,25 Kč 

     

711 
Izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům    

79 154,83 Kč 77 709,74 Kč 1 445,09 Kč 

713 Izolace tepelné    32 535,16 Kč 13 277,41 Kč 19 257,75 Kč 

721 
Zdravotechnika - vnitřní 
kanalizace    

8 099,50 Kč 8 099,50 Kč 0,00 Kč 

762 Konstrukce tesařské    248 279,72 Kč 0,00 Kč 248 279,72 Kč 

763 Konstrukce suché výstavby    0,00 Kč 133 848,00 Kč -133 848,00 Kč 

764 Konstrukce klempířské    44 418,86 Kč 44 418,86 Kč 0,00 Kč 

765 Konstrukce pokrývačské    277 564,59 Kč 255 762,71 Kč 21 801,88 Kč 

766 Konstrukce truhlářské    320 802,74 Kč 235 150,57 Kč 85 652,17 Kč 

767 Konstrukce zámečnické    77 588,71 Kč 0,00 Kč 77 588,71 Kč 

783 Dokončovací práce - nátěry    41 750,93 Kč 0,00 Kč 41 750,93 Kč 

     
VRN Vedlejší rozpočtové náklady    57 000,00 Kč 57 000,00 Kč 0,00 Kč 

     

VRN1 
Průzkumné, geodetické a 
projektové práce    

13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 

VRN3 Zařízení staveniště    29 000,00 Kč 29 000,00 Kč 0,00 Kč 

VRN4 Inženýrská činnost    15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 

     

 
Celkem    2 212 433,35 Kč 1 646 651,48 Kč 565 781,87 Kč 

 

Z následující porovnání, můžeme vidět, že realizovaná cena je oproti plánované 

ceně podle projektové dokumentace téměř o 600 000 Kč nižší. 
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Největší finanční rozdíly najdeme v oddílech 3, 4, 6, 762, 763, 766, 767 a 783. 

V oddíle 3 - Svislé a kompletní konstrukce je to způsobeno především změnou 

obvodové zdiva, kdy bylo realizováno obvodové zdivo HELUZ FAMILY 44 2in1 

místo obvodového zdiva HELUZ FAMILY 38. Tím je způsoben i rozdíl v oddíle 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní, neboť cihelní zdivo HELUZ 

FAMILY 44 2in1 už není potřeba zateplovat, zatímco obvodové zdivo HELUZ 

FAMILY 38, bylo navrženo ještě zateplit kontaktním zateplovacím systémem 

z minerální vlny.  

Další výrazný rozdíl je vidět v oddíle 4 - Vodorovné konstrukce, neboť v celkové 

ceně podle projektové dokumentace je započítán i keramický strop z vložek 

HELUZ MIAKO a keramobetonvých nosníků, který se nakonec nerealizoval a 

strop nakonec bude řešen pouze sádrokartonovým podhledem. 

Dále se změnila část střechy, kdy místo plánovaného krovu byla střecha 

realizována ze sbíjených příhradových vazníků. To se promítlo v oddílech 762 a 

763, neboť v oddíle 762 - Konstrukce tesařské jsou uvedeny položky týkající se 

krovu a v oddíle 763 - Konstrukce suché výstavby je uvedena cena za sbíjené 

příhradové vazníky.  

Další změna proběhla v oddíle 766 - Konstrukce truhlářské, kdy se především 

změnil počet a typ oken oproti projektové dokumentaci, místo plánovaných 

dřevěných oken se investor rozhodl pro plastová okna barvy antracit.  

Dále si můžeme všimnout finančního rozdílu v oddílech 767 - Konstrukce 

zámečnické, to je způsobeno tím, že se nakonec nerealizovala plánovaná garáž, 

tím pádem se nerealizovali ani garážová vrata. V oddíle 783 - Dokončovací práce 

- nátěry je finanční rozdíl způsoben tím, že v projektu byla plánována dřevěná 

okna, která byla potřeba opatřit lazurovacím lakem a také jednotlivé části krovu, 

které bylo potřeba opatřit jednonásobným akrylovým nátěrem.  

 

7.2 Porovnání rozpočtů hrubé stavby ve 

směrných a realizovaných cenách podle 

projektové dokumentace a skutečné 

realizace rodinného domu 
 

V následujícím oddíle porovnávám rozpočty ve směrných a realizovaných cenách. 

Z předchozího oddílu známe celkovou cenu hrubé stavby ve směrných cenách 

podle projektové dokumentace vytvořenou pomocí ceníkové databáze ÚRS 2018 

01, položkové rozpočty jsou uvedeny v přílohách č. 5 a 6, dále známe taky 

celkovou cenu hrubé stavby ve směrných cenách podle realizace, která je uvedena 

v přílohách č. 8 a 9, vytvořena také pomocí ceníkové databáze ÚRS 2018 01. 

V tomto oddíle, bych především rád porovnal ceny z programu KROS 4 oproti 

programu BUILDPower S. Položkový rozpočet hrubé stavby podle realizace ve 

směrných cenách z programu BUILDPower S je uveden v přílohách č. 11. Dále 

také uvedu celkovou cenu, za kterou se hrubá stavba skutečně postavila, 

položkový rozpočet základních a vedlejších rozpočtových nákladů hrubé stavby 

rodinného domu dle realizace v realizovaných cenách nalezneme v přílohách č. 13 

a 14. 
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Ceny jsou uváděny bez DPH. 

 

Tabulka 7.2 - 1 - Porovnání rozpočtů hrubé stavby ve směrných a realizovaných 

cenách podle projektové dokumentace a skutečné realizace rodinného domu 

 

Kód Popis 

Hrubá stavba - 
dle PD ve 
směrných 

cenách - KROS 
4  

Hrubá stavba - 
dle realizace ve 

směrných 
cenách - KROS 

4 

Hrubá stavba - 
dle realizace ve 

směrných 
cenách - 

BUILDPower S  

Hrubá stavba - 
dle realizace 

v realizovaných 
cenách  

          

HSV 
Práce a 
dodávky HSV    

1 025 238,31 Kč 821 384,69 Kč 1 049 890,32 Kč 872 781,76 Kč 

    
 

 
1 Zemní práce    95 701,71 Kč 93 883,64 Kč 115 280,19 Kč 87 605,16 Kč 

2 Zakládání    213 039,51 Kč 198 975,50 Kč 164 157,44 Kč 161 989,66 Kč 

3 
Svislé a 
kompletní 
konstrukce    

325 662,01 Kč 421 745,15 Kč 622 519,74 Kč 512 908,91 Kč 

4 
Vodorovné 
konstrukce    

183 915,27 Kč 39 772,73 Kč 40 600,82 Kč 36 150,14 Kč 

6 

Úpravy 
povrchů, 
podlahy a 
osazování 
výplní    

109 022,12 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

9 
Ostatní 
konstrukce a 
práce-bourání    

40 009,54 Kč 20 316,19 Kč 38 886,66 Kč 21 069,39 Kč 

99 Přesun hmot    57 888,15 Kč 46 691,48 Kč 68 445,47 Kč 53 058,50 Kč 

    
 

 

PSV 
Práce a 
dodávky PSV    

1 130 195,04 Kč 768 266,79 Kč 726 380,74 Kč 722 285,09 Kč 

    
 

 

711 
Izolace proti 
vodě, vlhkosti a 
plynům    

79 154,83 Kč 77 709,74 Kč 67 589,22 Kč 69 958,89 Kč 

713 Izolace tepelné    32 535,16 Kč 13 277,41 Kč 15 418,85 Kč 23 296,74 Kč 

721 
Zdravotechnika 
- vnitřní 
kanalizace    

8 099,50 Kč 8 099,50 Kč 24 509,62 Kč 7 516,50 Kč 

762 
Konstrukce 
tesařské    

248 279,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

763 
Konstrukce 
suché výstavby    

0,00 Kč 133 848,00 Kč 133 848,00 Kč 170 000,34 Kč 

764 
Konstrukce 
klempířské    

44 418,86 Kč 44 418,86 Kč 40 961,92 Kč 53 273,10 Kč 

765 
Konstrukce 
pokrývačské    

277 564,59 Kč 255 762,71 Kč 209 070,34 Kč 183 409,52 Kč 

766 
Konstrukce 
truhlářské    

320 802,74 Kč 235 150,57 Kč 234 982,79 Kč 214 830,00 Kč 

767 
Konstrukce 
zámečnické    

77 588,71 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

783 
Dokončovací 
práce - nátěry    

41 750,93 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

    
 

 

VRN 
Vedlejší 
rozpočtové 
náklady    

57 000,00 Kč 57 000,00 Kč 57 000,00 Kč 74 500,00 Kč 

    
 

 
VRN1 Průzkumné, 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 27 000,00 Kč 
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geodetické a 
projektové 
práce    

VRN3 
Zařízení 
staveniště    

29 000,00 Kč 29 000,00 Kč 29 000,00 Kč 22 000,00 Kč 

VRN4 
Inženýrská 
činnost    

15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 25 500,00 Kč 

    
 

 

 
Celkem    2 212 433,35 Kč 1 646 651,48 Kč 1 833 271,06 Kč 1 669 566,85 Kč 

 

 

V položkovém rozpočtu č. 8 a 10 si můžeme všimnout, že v oddíle 1: Zemní 

práce se liší jednotlivé položky a především výkazy výměr, přitom by se mohlo 

zdát, že by tyhle položkové rozpočty měli být stejné, jen by se měli lišit 

v jednotlivých cenách položek. Je to způsobeno tím, že v programu KROS 4 je 

totiž položka sejmutí ornice hodně nízká oproti cenám co se pohybují na trhu, 

proto jsem zde zvolil variantu, že jsem položku sejmutí ornice použil pro tloušťku 

10 cm a zbylých 20 cm jsem řešil jako odkopávku, kde je cena už vyšší. Následné 

rozdíly ve výkazu výměr jsou popsány v následující tabulce 7.2 - 2 - Popis 

položek v oddíle zemní práce. 

 

Tabulka 7.2 - 2 - Popis položek v oddíle zemní práce 

 

HSV  
oddíl 1: Zemní práce 

  KROS 4 BUILDPower S 

Sejmutí ornice s 
přemístěním na 
vzdálenost do 100 m    

včetně vodorovného přemístění  
včetně uložení na dočansou 
skládku  

Odkopávky a 
prokopávky 
nezapažené v 
hornině tř. 1 a 2 
objem do 100 m3    

včetně naložení na dopravní 
prostředek, bez vodorovného 
přemístění  

neuvažuji tuto položku  

Hloubení rýh š do 
2000 mm v hornině 
tř. 1 a 2 objemu do 
100 m3    

bez vodorovného přemístění, 
bez naložení na dopravní 
prostředek 

včetně naložení na dopravní 
prostředek, bez vodorovného 
přemístění  

Svislé přemístění 
výkopku z horniny 
tř. 1 až 4 hl. výkopu 
do 2,5 m    

příplatek pouze k hloubení rýh 
dle tabulek 

příplatek pouze k hloubení rýh 
dle tabulek 

Vodorovné 
přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4    

odkopávky: 45 m3, hloubení 
rýh: 48,81 m3, zásyp: 18,308 
m3, zbytek na meziskládce: 
98,002 m3 

hloubení rýh: 48,881 m3, 
zásyp: 18,308 m3, zbytek na 
meziskládce: 98,002 m3 

Nakládání výkopku z 
hornin tř. 1 až 4 do 
100 m3    

hloubení rýh: 48,81m3, zásyp: 
18,308 m3, zbytek na 
meziskládce: 98,002 m3 

zásyp: 18,308 m3, zbytek na 
meziskládce: 98,073 m3 

 

Další rozdíl v těchto programech je položka: Ztracené bednění, která je 

v programu KROS 4 zahrnuta do oddílu 2: Zakládání, zatímco v programu 

BUILDPower S, je zahrnuta v oddíle 3: Svislé a kompletní konstrukce. 
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Z celkové ceny vidíme, že většina směrných cen v programu KROS 4, jsou nižší 

než z programu BUILDPower S, co se týče HSV tak nejvíce celkovou cenu 

ovlivnili rozdíly ve výztuži a především v cihelném zdivu, zejména obvodové zdi.  

Co se týče PSV, tak největší rozdíly vznikly v betonové krytině, zbývající oddíly 

byli téměř porovnatelné. 
 

7.3 Porovnání cenových nabídek od různých 

stavebních firem oproti cenám 

realizovaným rodinného domu  
 

Abych získal nějakou představu o celkové ceně hrubé stavby, rozhodl jsem se 

oslovit pár stavebních firem po celé České republice, které jsem požádal o 

vypracování cenové nabídky na hrubou stavbu, většina z firem mi vyšla vstříc a 

celkově jsem obdržel 6 cenových nabídek od stavebních firem, většina z nich byla 

z Jihomoravského kraje.  

Ocenění jednotlivých oddílů je znázorněno v následující tabulce.  

 

Následující rekapitulace jsou zpracovány z položkových rozpočtů č. 15 až 26. 

 firma A - příloha č. 15 a 16 - položkový rozpočet základních a vedlejších 

rozpočtových nákladů, 

 firma B - příloha č. 17 a 18 - položkový rozpočet základních a vedlejších 

rozpočtových nákladů, 

 firma C - příloha č. 19 a 20 - položkový rozpočet základních a vedlejších 

rozpočtových nákladů, 

 firma D - příloha č. 22 - položkový rozpočet základních a vedlejších 

rozpočtových nákladů,  

 firme E - příloha č. 23 a 24 - položkový rozpočet základních a vedlejších 

rozpočtových nákladů,  

 firma F - příloha č. 26 - položkový rozpočet základních a vedlejších 

rozpočtových nákladů. 
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Ceny jsou uváděny bez DPH. 

 

Tabulka 7.3 - 1 - Porovnání cenových nabídek od různých stavebních firem oproti 

cenám realizovaným rodinného domu 

 

 
 

Z cenových nabídek můžeme vidět, že většina stavebních firem se pohybuje 

v rozmezí od 1,5 do 2 milionu Kč, kromě firmy D, která je, ale jen pár tisíc od této 

hranice a firmy F, která má cenu výrazně vyšší, než ostatní stavební firmy.   
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7.3.1 Analýza cenových nabídek od různých stavebních 

firem podle krajů v České republice  
 

V analýze cenových nabídek porovnávám, jak se zhruba staví v jednotlivých 

krajích České republiky. 

V následující tabulce jsou znázorněny stavební firmy podle toho, v jakých krajích 

leží. Do Jihomoravského kraje, jsem zanesl i cenovou nabídku, za kterou stavba 

byla skutečně postavena, neboť stavba je postavena v Jihomoravském kraji. 

 

Ceny jsou uváděny bez DPH. 

 

Tabulka 7.3.1 - 1 - Cenová nabídka podle jednotlivých krajů České republiky 

 

Jihomoravský kraj 2 025 392,45 Kč 

REALIZOVANÉ CENY 1 669 566,85 Kč 

FIRMA C 1 939 101,57 Kč 

FIRMA D 2 031 361,72 Kč 

FIRMA F 2 461 539,67 Kč 

    

Moravskoslezský kraj 1 754 425,29 Kč 

FIRMA B 1 754 425,29 Kč 

    

Vysočina 1 568 519,39 Kč 

FIRMA A  1 568 519,39 Kč 

    

Olomoucký kraj 1 782 810,87 Kč 

FIRMA E 1 782 810,87 Kč 
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8 Vyhodnocení  
 

V předchozích kapitolách jsem uvedl rekapitulace jednotlivých položkových 

rozpočtů. 

Tudíž nyní známe celkovou cenu všech rozpočtů, jak celkové stavby rodinného 

domu, tak i hrubé stavby rodinného domu, které jsem zpracoval a také znám 

cenovou nabídku na hrubou stavbu jednotlivých stavebních firem. 

 

Pro přehled uvádím seznam rozpočtů, které jsem vytvořil: 

 rozpočet na celou novostavbu rodinného domu dle PD ve směrných 

cenách, 

 rozpočet hrubé stavby dle PD ve směrných cenách, 

 rozpočet hrubé stavby dle realizace ve směrných cenách, 

 rozpočet hrubé stavby dle realizace v realizovaných cenách, 

 cenové nabídky na hrubou stavbu od šesti stavebních firem. 

 

V následujícím grafu znázorňuji finanční rozdíly mezi hrubou stavbou podle 

projektové dokumentace, to znamená, jaká by byla cena v případě toho, kdyby 

investor postupoval přesně podle projektové dokumentace a neprováděl při 

realizaci žádné změny, oproti hrubé stavbě, jak ve skutečnosti probíhala. Graf je 

zpracován podle přílohy č. 5, 6, 8 a 9. 

 

 

 

Obrázek 23 - Vyhodnocení jednotlivých oddílů hrubé stavby z finančního 

hlediska ve směrných cenách podle projektové dokumentace a skutečné realizace 

rodinného domu 

 

Z obrázku 23 vidíme, že hlavní stavební výroba i přidružená stavební výroba, je 

v případě hrubé stavby dle realizace ve směrných cenách mnohem levnější. 

Celková cena za hrubou stavbu dle realizace ve směrných cenách pak dělá rozdíl 

téměř 600 000 tisíc Kč, oproti hrubé stavbě dle PD ve směrných cenách, avšak 
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musíme brát v úvahu, že se jedná o úplně jiné technologické postupy výstavby, 

zejména v oblasti stropu, kdy nebyl realizován keramický strop z vložek HELUZ 

MIAKO  a keramobetonových nosníků, ale bude realizován pouze sádrokartonový 

podhled. Namísto plánovaného krovu se investor rozhodl zhotovit střechu ze 

sbíjených příhradových vazníků. 

V další kapitole, jsem následně porovnával cenu výstavby hrubé stavby rodinného 

domu, kde jsem prvně zopakoval celkové ceny hrubé stavby podle PD a podle 

realizace ve směrných cenách vytvořených v programu KROS 4. Následně jsem 

vypracoval pro porovnání, o kolik se liší celková cena úplně stejné hrubé stavby 

podle realizace ve směrných cenách, ale v programu BUILDPower S. Nakonec 

jsem do tabulky přidal ještě celkovou cenu hrubé stavby podle realizace za cenu, 

za kterou se skutečně postavila. 

V následujícím grafu můžeme vidět porovnání rozpočtů z pohledu hlavní a 

přidružené stavební výroby, tedy základních rozpočtových nákladů a porovnání 

vedlejších rozpočtových nákladů. Graf je zpracován podle příloh č. 5, 6, 8, 9, 11, 

13 a 14. 

 
 

Obrázek 24 - Vyhodnocení rozpočtů hrubé stavby ve směrných a realizovaných 

cenách podle projektové dokumentace a skutečné realizace rodinného domu 

 

Dle obrázku 24 bych porovnal, především hrubou stavbu dle realizace, neboť dle 

projektové dokumentace už jsem porovnával v minulé kapitole.  

 

Pro zpřehlednění uvádím celkové ceny hrubé stavby dle PD a dle realizace ve 

směrných a realizovaných cenách, uváděné ceny jsou bez DPH. 
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Hrubá stavba - dle PD ve směrných cenách - KROS 4:       2 212 433,35 

Kč, 

Hrubá stavba - dle realizace ve směrných cenách - KROS 4:      1 646 651,48 

Kč, 

Hrubá stavba - dle realizace ve směrných cenách - BUILDPower S: 1 833 271,06 

Kč, 

Hrubá stavba - dle realizace v realizovaných cenách:        1 669 566,85 

Kč. 

 

Můžeme vidět, že celková cena hrubé stavby dle realizace ve směrných cenách a 

podle skutečné realizace je téměř stejná. Daleko od této ceny není ani rozpočet ve 

směrných cenách z programu BUILDPower S.  

 

V další kapitole jsem se rozhodl udělat průzkum napříč celou republikou a díky, 

známostem ve stavebnictví se mi podařilo získat cenové nabídky od šesti 

stavebních firem. Tohle porovnání mě velice zajímalo, a jsem nesmírně rád, že se 

mi podařilo udělat. Neboť jedna věc je porovnávat celkové cenou dle programu, 

ať už to je program KROS 4 nebo BUILDPower S a druhá je porovnání se 

skutečným stavebním trhem.  

 

Především pro investora je tohle porovnání velice užitečné, neboť se může 

podívat na cenu, za kterou by mu hrubou stavbu stavební firmy postavili. Což je 

pro něj velice důležité, neboť jedna věc je si ověřit celkovou cenu dle programu 

ve směrných cenách, ale skoro žádná stavební firma Vám neudělá cenovou 

nabídku podle směrných cen, většina stavebních firem mají nastavené vlastní 

ceny, za které ví, jakou položku jsou schopni provést.  

 

Následující graf je zpracován z příloh č. 13 až 20, a dále č. 22, 23, 24 a 26. 
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Obrázek 25 - Vyhodnocení cenových nabídek od různých stavebních firem oproti 

cenám realizovaným rodinného domu 
 

Z předchozího grafu vidíme, že cenové nabídky se pohybují v rozmezí od 1,5 do 

2,5 milionu Kč.  

 

Pro zpřehlednění uvádím celkové ceny rozpočtů, uváděné ceny jsou bez DPH: 

 Realizované ceny -  1 669 566,85 Kč, 

 Firma A -   1 568 519,39 Kč, 

 Firma B -   1 754 425,29 Kč, 

 Firma C -    1 939 101,57 Kč, 

 Firma D -   2 031 361,72 Kč, 

 Firma E -   1 782 810,87 Kč, 

 Firma F -    2 461 539,67 Kč. 

Z celkové ceny vidíme, že investor realizoval hrubou stavbu jako druhou 

nejlevnější, pouze jedna firma, by realizovala hrubou stavbu levněji o 100 000 Kč.  

V dalším grafu jsem chtěl ukázat analýzu cenových nabídek, které se mě podařilo 

získat od různých stavebních firem.  
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Obrázek 26 - Vyhodnocení cenových nabídek od různých stavebních firem podle 

krajů v České republice 

 

Z analýzy cenových nabídek můžeme vidět, že nejlevněji se staví na Vysočině a 

nejvíce draho je v Jihomoravském kraji, ale tato analýza je velmi relevantní, 

neboť z kraje Vysočina, Olomoucký kraj a Moravskoslezský kraj se mě podařila 

získat pouze jedna cenová nabídka.  
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9 Závěr 
 

Cílem mojí bakalářské práce bylo sestavení ceny stavebního objektu pomocí 

vybraného softwaru. Cenu stavebního objektu jsem určil, vytvořením 

položkového rozpočtu v softwarovém programu KROS 4, kde jsem používal 

ceníkovou databázi ÚRS 2018 01. Podkladem pro sestavení položkového 

rozpočtu mi byla poskytnuta projektová dokumentace od rodinného příslušníka, 

který rodinný dům realizoval. Rodinný dům je typický jednopodlažní bungalov, 

který byl naprojektován o celkové zastavěné ploše 125,90 m
2
 včetně garáže, která 

však v realizaci nakonec nebyla realizována, a místo ní byl realizován další pokoj. 

Jedná se o rodinný dům, který je řešený jako samostatně stojící objekt 

jednoduchého tvaru s neobytným podkrovím bez podsklepení.   

 

V bakalářské práci jsem nejdříve sestavil zmiňovaný položkový rozpočet na celou 

novostavbu pomocí projektové dokumentace, včetně řemeslnických prací. V další 

části mé bakalářské práce jsem porovnával směrné ceny oproti cenám 

realizovaným. Znovu jsem tedy sestavil položkový rozpočet, ale pouze na 

položky, které jsou v současné době realizovány, jelikož dům se nachází stále ve 

výstavbě hrubé stavby, nebylo možné tedy porovnat směrné ceny oproti cenám 

realizovaným, co se týče řemeslnických prací. 

Položkový rozpočet realizovaných položek jsem sestavil i v programu 

BUILDPower S. V jednotlivých částech mé bakalářské práce jsem porovnal tedy 

směrné ceny z programu KROS 4 a BUILDPower S, oproti cenám realizovaným.  

 

V další části bakalářské práce, jsem vytvořil slepý rozpočet, který jsem zaslal 

jednotlivým stavebním firmám, které jsem požádal o zpracování slepého 

rozpočtu. Celkem mě odpovědělo 6 stavebních firem. Z následujících rozpočtů, 

které jsem obdržel, jsem porovnal pouze finančně celkovou cenu rozpočtu. Na 

základě poskytnutých rozpočtů od různých stavebních firem z celé České 

republiky, jsem provedl analýzu cenových nabídek od různých stavebních firem 

podle krajů v České republice. V poslední části jsem vyhodnotil jednotlivé 

porovnání rozpočtů pomocí grafů.  

 
  



Cena stavebního objektu sestavená pomocí vybraného software Patrik Sokol      

Bakalářská práce 

68 

 

Pro zpřehlednění uvádím všechny celkové ceny rozpočtů: 

 

Tabulka 9 - 1 - Přehled celkových cen vypracovaných rozpočtů 

 

Název 
Celková cena                   

(bez DPH) 

Celá novostavba rodinného domu dle PD ve směrných 
cenách - KROS 4  4 114 118,04 Kč 

Hrubá stavba rodinného domu dle PD ve směrných cenách -    
KROS 4 2 212 433,35 Kč 

Hrubá stavba rodinného domu dle realizace ve směrných 
cenách - KROS 4 1 646 651,48 Kč 

Hrubá stavba rodinného domu dle realizace ve směrných 
cenách - BUILDPower S  1 833 271,06 Kč 

Hrubá stavba rodinného domu dle realizace v realizovaných 
cenách 1 669 566,85 Kč 

Cenová nabídka - FIRMA A  1 568 519,39 Kč 

Cenová nabídka - FIRMA B 1 754 425,29 Kč 

Cenová nabídka - FIRMA C 1 939 101,57 Kč 

Cenová nabídka - FIRMA D 2 031 361,72 Kč 

Cenová nabídka - FIRMA E 1 782 810,87 Kč 

Cenová nabídka - FIRMA F  2 461 539,67 Kč 

 

 

Z celkových cen vypracovaných rozpočtů vidíme, že novostavba rodinného domu 

o dispozici 4 + kk s garáží by stála v případě realizace podle projektové 

dokumentace 4 114 118,04 Kč.  

 

Dále jsme zjistili, že hrubá stavba rodinného domu, která byla skutečně 

realizována, se pohybuje ve směrných cenách v rozmezí od 1,6 do 1,9 milionu Kč.  

 

Z porovnání, z mého pohledu dvou největších softwarových programů na 

rozpočtování vidíme, že směrné ceny v ceníkové databázi ÚRS jsou nižší, než 

z RTS. Podle mého názoru, který se mně prozatím v praxi jen potvrdil, si myslím, 

že program BUILDPower S poskytuje mnohem reálnější ceny, za které se 

opravdu staví, než program KROS 4. Což nám potvrdila i analýza stavebních 

firem, neboť pouze jedna firma se dostala pod hranici 1 646 651,48 Kč, což je 

celková cena ve směrných cenách programu KROS 4.  

 

Z cenových nabídek od šesti stavebních firem jsem si udělal představu, v jakém 

rozmezí se pohybují cenové nabídky na realizaci hrubé stavby rodinného domu. 

 

V současnosti je stavební trh velice přesycen a stavební firmy mají nasmlouvané 

zakázky až několik měsíců dopředu, což je známka toho, že si stavební firmy 

mohou zvyšovat výrazně své zisky z provedených realizací a to se následně odráží 

na celkové ceně.   
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Seznam zkratek a symbolů 
 

%   procento 

apod.   a podobně 

a.s.   akciová společnost 

atd.   a tak dále 

cm   centimetr 

CP   cena prodejní  

CZ - CC  Klasifikace stavebních děl 

DPH   daň z přidané hodnoty 

H   hmoty, přímý materiál 

hl.   hloubka 

HSV   hlavní stavební výroba 

HZS   hodinová zúčtovací sazba 

JC   jednotková cena 

JKSO   Jednotná klasifikace stavebních děl  

Kč   Koruna česká  

km   kilometr 

M   mzdy, přímé mzdy 

m   metr 

m
2
   metr čtvereční 

m
3
   metr krychlový 

mm   milimetr 

např.   například 

Nh   normohodina 

NN   nepřímé náklady 

O   ostatní 

OP   obestavěný prostor 

OPN   ostatní přímé náklady 

PD   projektová dokumentace 

PN   přímé náklady, pořizovací náklady 

popř.   popřípadě 

PSV   přidružená stavební výroba 

R   režie 

RS   režie správní 

RU   rozpočtový ukazatel 

RV   režie výrobní 

S   stroje, přímé náklady na stroje 

SDK   sádrokarton 

Sh   strojohodina 

SKP   standartní klasifikace produkce 

SO   stavební objekt 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným 

str.   strana 



Cena stavebního objektu sestavená pomocí vybraného software Patrik Sokol      

Bakalářská práce 

71 

 

SW   software 

SZP   sociální a zdravotní pojištění 

tj.   to je 

tl.   tloušťka 

TSKP   Třídník stavebních konstrukcí a prací 

tř.   třída 

tzv.   takzvaný 

VRN   vedlejší rozpočtové náklady 

U   součinitel prostupu tepla 

Z   zisk 

ZP   zastavěná plocha 

ZRN   základní rozpočtové náklady 
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