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1 Úvod 

Již v první fázi projektu, kdy se teprve popisuje investiční záměr a tvoří 

architektonická studie, se rozhodne o většině nákladů na výstavbu objektu. 

Je proto velmi důležité, aby byl odhad nákladů na projekt co nejpřesnější 

již v počátku a investor tak dokázal správně naladit svou představu a finanční 

prostředky. 

V současné době se k tomuto odhadu celkových nákladů na objekt využívá 

tzv. rozpočtových ukazatelů na měrnou jednotku. Většinou se jedná o ukazatel 

Kč/m3 obstavěného prostoru. Tento způsob stanovení ceny bohužel není vždy 

úplně optimální a přesný. To je hlavním důvodem volby tohoto tématu bakalářské 

práce. 

Cílem této práce je nejprve porovnat tyto komerční ukazatele s nově vypočteným 

vlastním ukazatelem, vytvořeným na základě analýzy objektů v databázi, a zjistit 

jejich odchylky. Následně vytvořit nový, efektivnější způsob stanovení ceny 

bytových domů v předinvestiční fázi projektu. Ten by měl být natolik spolehlivý, 

aby získal investor poměrně přesnou představu o budoucích nákladech 

na realizaci konkrétního projektu a nepřicházel tak v budoucnu o peníze. 

V úvodní části bakalářské práce je popsána teoretická část problematiky spojené 

s oceňováním bytových domů v předinvestiční fázi projektu. Pozornost je také 

věnována rozpočtování, cenám ve stavebnictví a teorii stanovení velikosti 

objektu. Následuje část praktická, v rámci které je provedena analýza objektů 

v databázi a samotný návrh efektivního stanovení ceny bytových domů 

v předinvestiční fázi projektu. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

2 Definice základních pojmů 

V úvodní části bakalářské práce jsou definovány pojmy, které souvisejí 

s problematikou stanovení ceny bytových domů v předinvestiční fázi projektu. 

Závěr teoretické části je potom věnován předinvestičnímu oceňování staveb 

v současnosti. 

 Budova 

Jedná se o samostatný pozemní stavební objekt, který má jedno, či více podlaží. 

Objekt  je ohraničen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, kde vnitřní prostor 

tvoří jeden nebo více užitkových prostor. Obvykle má charakter nemovitosti, která 

byla vybudována k různým účelům. Například k bydlení, společenským 

či hospodářským účelům, atd. [1] 

 Bytový dům 

Dům je považován za bytový, pokud alespoň polovina podlahové plochy všech 

místností v domě připadá na byty (včetně dalších částí bytu, které se užívají 

za jiným účelem než k bydlení – např. vedlejší místnosti či příslušenství bytů). 

Podmínkou přitom je, aby byl v domě počet bytů větší než tři. [1] 

 Byt 

Byt je uzavíratelná místnost nebo soubor místností, které jsou určeny 

dle rozhodnutí stavebního úřadu k bydlení. [1] 

Dispoziční řešení bytů: 

 garsoniéra: malý byt, který je tvořen jednou místností a příslušenstvím; 

 byt 1+0: místnost, předsíň a sociální zařízení; 

 byt 1+kk: místnost, jejíž součástí je kuchyňský kout, předsíň, sociální 

zařízení; 

 byt 1+1: místnost, samostatná kuchyň, předsíň a sociální zařízení; 

 byt 2+kk: dvě místnosti, v jedné z nich je kuchyňský kout, předsíň, 

sociální zařízení; 

 byt 2+1: dvě místnosti, samostatná kuchyň, předsíň, sociální 

zařízení. 

Další typy dispozic bytů, které mají více místností, se udávají stejným způsobem.  
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 Obytná místnost 

Ve Vyhlášce o technických požadavcích na stavby (Vyhláška č. 268/2009 Sb.) je 

definována obytná místnost jako místnost, která tvoří část bytu a je určena 

k trvalému bydlení. Nejmenší podlahová plocha obytné místnosti je 8 m2. 

Pro kuchyň platí, že musí mít zajištěno denní osvětlení, přímé větrání, vytápění 

s regulací tepla a její plocha musí být nejméně 12 m2. V případě, že byt tvoří 

pouze jedna místnost, musí mít tato místnost minimálně 16 m2. Má-li místnost 

šikmé stropy, tak se do plochy obytné místnosti započítává pouze plocha 

se světlou výškou větší jak 1,2 m. [2] 

 Podlaží 

Rozlišují se dva typy podlaží. Podlaží nadzemní a podzemní. Jedná se o část 

stavby, která je vymezená dvěma nad sebou následujícími vrchními líci nosné 

stropní konstrukce. [3] 

 Podzemní podlaží je dle ČSN 73 4301 popsáno takto:  

„Každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části níže 

než 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu 

širokém 5,0 m po obvodu domu.“ [3] 

 Nadzemní podlaží popisuje ČSN 73 4301 následovně:  

„Každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující část výše 

nebo rovno 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého terénu v pásmu 

širokém 5,0 m po obvodu domu: nadzemní podlaží se stručně nazývá 

také: 1. podlaží, 2. podlaží atd., včetně podlaží ustupujícího.“ [3] 

 Obestavěný prostor 

Výpočet obestavěného prostoru pozemního stavebního objektu stanovuje norma 

ČSN 73 4055. Dle této normy se obestavěný prostor vypočítá jako součet 

základního obestavěného prostoru a dílčích obestavěných prostorů, které 

doplňují stavební části. Mimo to se ještě dále vykazuje odděleně obestavěný 

prostor základů. [4] 

Pro výpočet obestavěného prostoru se použije tato rovnice (1) dle ČSN 73 4055: 

 

𝑶𝑷 = 𝑶𝒑 + 𝑶𝒅      (1) 

Kde: 

OP Obestavěný prostor 

Op Základní obestavěný prostor 

Od Dílčí obestavěný prostor mimo Op 



14 

 

 Základní obestavěný prostor 

Základní obestavěný prostor je popsán v normě ČSN 73 4055. Jestliže je objekt 

podsklepený, vypočítá se základní obestavěný prostor jako součet obestavěných 

prostorů základů, spodní části objektu, vrchní části objektu  a zastřešení. 

Vzorec pro výpočet potom vypadá takto: [4] 

 

𝑶𝒑 = 𝑶𝒛 + 𝑶𝒔 + 𝑶𝒗 + 𝑶𝒕     (2) 

Kde: 

Op Základní obestavěný prostor 

Oz Obestavěný prostor základů 

Os Obestavěný prostor spodní stavby 

Ov Obestavěný prostor vrchní stavby 

Ot Obestavěný prostor zastřešení 

Pro nepodsklepený objekt je výpočet obdobný. Pouze se ve vzorci (3) neobjeví 

obestavěný prostor spodní části objektu. 

 

𝑶𝒑 = 𝑶𝒛 + 𝑶𝒗 + 𝑶𝒕         (3) 

Kde je: 

Op Základní obestavěný prostor 

Oz Obestavěný prostor základů 

Ov Obestavěný prostor vrchní stavby 

Ot Obestavěný prostor zastřešení 

Při výpočtu obestavěného prostoru se nesmí zapomenout na přípočet 

obestavěných prostor účelově odlišných částí. Jako jsou: 

 otvory a výklenky v obvodových zdech; 

 lodžie a zapuštěné závětří; 

 průduchy a světlíky do 6 m2 vnitřní půdorysné plochy. [4] 

Naopak co se do obestavěného prostoru nezapočítává, jsou: 

 římsy a atiky; 

 nadstřešní zdivo, komíny, ventilace, požární a štítové zdi apod. [4] 

Pro lepší představu, z čeho se skládá obestavěný prostor bytového domu, slouží 

Obrázek 2.1. 
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Obrázek 2.1 – Obestavěný prostor BD, [vlastní zpracování autora] 

2.7.1 Základy 

Obestavěný prostor základů je dán kubaturou základových konstrukcí, která je 

ohraničena shora rovinou izolace. V případě, že není izolace provedena, tvoří 

horní hranici úroveň  podlahové konstrukce nebo rovina upraveného terénu. [1] 

2.7.2 Spodní část objektu 

Obestavěný prostor spodní části objektu vymezuje shora horní úroveň povrchu 

nosné stropní konstrukce nad nejvyšším podlažím spodní části objektu. Zdola je 

ohraničená horní rovinou vymezující základy. Po stranách je vymezena vnějšími 

plochami obvodových konstrukcí. Kubatura izolačních přizdívek se nezapočítává. 

[4] 

2.7.3 Vrchní část objektu 

Obestavěný prostor vrchní části objektu je ohraničen shora úrovní horního 

povrchu nosné stropní konstrukce  nad posledním podlažím. V případě, že vnitřní 

prostor objektu prostupuje až do střešní konstrukce, tvoří horní hranici 

obestavěného prostoru vnější plochy střešní konstrukce. Zdola je obestavěný 

prostor vymezen úrovní horního povrchu nosné stropní konstrukce spodní části 

objektu. V případě, že objekt neobsahuje spodní část objektu, tvoří spodní hranici 

obestavěného prostoru horní rovina základových konstrukcí. Ze stran je 

ohraničený vnějšími plochami obvodových konstrukcí či myšlenými plochami, 

které obalují svislou nosnou konstrukci z vnějšku. [4] 
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2.7.4 Zastřešení 

Shora je obestavěný prostor zastřešení ohraničen vnějšími plochami střech 

(u střech sedlových, pultových, valbových či obloukových). U plochých střech je 

shora vymezen střední úrovní mezi nejnižším a nejvyšším bodem spádové vrstvy 

střechy. Zdola je ohraničen: 

 Úrovní horního povrchu nosné stropní konstrukce posledního podlaží. 

V případě, že je součástí objektu také podkroví, je vymezen horním 

povrchem stropní konstrukce nad podkrovím. 

 Spodní plochou podhledu, v případě, že objekt nemá stropní konstrukci 

nad posledním podlažím. 

 Úrovní spodního líce konstrukce nesoucí střešní plášť u objektů, kde 

probíhá vnitřní prostor až do střešní konstrukce (např. střešní vazníky 

u hal). [1] 

2.7.5 Terasy 

V případě teras a arkýřů je obestavěný prostor vymezený shora úrovní horního 

povrchu podlahové konstrukce, zdola úrovní horního povrchu nosné konstrukce 

a po stranách po obvodu půdorysu terasy. [4] 

2.7.6 Účelově odlišné části objektu 

Obestavěný prostor účelově odlišné části je ohraničen shora  úrovní horního 

povrchu nosné stropní konstrukce, která se nachází nad touto účelově odlišnou 

částí. Zdola je vymezen horní plochou základové konstrukce nebo horní plochou 

nosné stropní konstrukce pod touto účelově odlišnou částí objektu. Po stranách 

tvoří jeho hranici vnější plochy obvodových konstrukcí (bez izolační přizdívky). 

[4] 

 Dílčí obestavěný prostor 

Do dílčího obestavěného prostoru řadíme různé doplňující stavební části objektu, 

balkony, přístřešky, světlíky atd. [4] 

Doplňující stavební části objektu jsou například zásobovací, osvětlovací 

a podobné šachty, které leží mimo stavební objekt, ale přitom jsou jeho součástí. 

Musí být přitom ve vnějších rozměrech širší než 0,5 m a jejich hloubka musí být 

alespoň 2 m. Jejich objem je vymezen vnějšími rozměry. [4] 

Balkony a otevřené pavlače musí být vyloženy alespoň 0,5 m. Obestavěný 

prostor balkonu je vymezen po stranách vnějšími hranami konstrukce a má 

konstantní výšku 1m. [4] 
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Přístřešky s vyložením více jak 1 m se spočítají kubaturou ohraničenou shora 

vnější plochou tvořící zastřešení, zdola plochou upraveného terénu, nad kterým 

se přístřešek nachází a po stranách myšlenými stěnami po obvodu přístřešku. [4] 

Světlíky a podobné střešní nástavby o ploše větší než 2 m2. Obestavěný prostor 

světlíků je vymezen shora a po stranách vnějšími plochami, které ohraničují 

konstrukci. Zdola horní plochou zastřešení, nad kterou se světlík nachází. [4] 

 Zastavěná plocha 

„Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty 

vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do 

vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých 

(bez některých obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými 

čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. 

U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je 

zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do 

vodorovné roviny.“ [5] 

Tvoří tedy jakýsi pomyslný pravoúhlý průmět vnějších ploch obvodových 

konstrukcí do roviny, což názorně ukazuje Obrázek 2.2.  

 

 

Obrázek 2.2 – Zastavěná plocha, [6] 
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 Užitná plocha 

Užitná plocha budovy je vymezena obvodovými a dělícími konstrukcemi 

jednotlivých místností. Nezapočítávají se do ní konstrukční plochy (např. sloupy, 

podpěry sloupky, komíny, šachty apod.), funkční plochy pro pomocné využití 

(např. pro topné zařízení, klimatizace, generátory apod.) a průchozí prostory jako 

jsou například schodišťové šachty, výtahy a eskalátory. Užitnou plochu obytné 

budovy tvoří plochy obývacího pokoje, ložnice, kuchyně, skladovacích prostor, 

místnosti s příslušenstvím a společenské prostory. [7] 

Z čeho se skládá užitná plocha budovy lze vidět na Obrázku 2.3. 

 

Obrázek 2.3 – Užitná plocha, [vlastní zpracování autora] 

 Podlahová plocha 

„Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu 

včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř 

bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. 

Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících 

byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha 

zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany 

a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.“ [8] 

Podlahová plocha se stanoví sečtením všech ploch uvnitř vnějších konstrukcí 

bytu včetně sloupů, příček, vestavěného nábytku atp. Uvádí se v m2.  

Co vše zahrnuje podlahová plocha bytu znázorňuje Obrázek 2.4. 
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Obrázek 2.4 – Podlahová plocha, [vlastní zpracování autora] 

 Světlá výška místností 

Světlá výška místností je popsána v normě ČSN 73 4301 a zaměřuje se hlavně 

na to, aby bylo v místnostech dostatečné množství vzduchu. To je důležité 

z hlediska požárního, bezpečnostního a hygienického. 

Minimální světlé výšky místností dle ČSN 73 4301 jsou: 

 pro obytné místnosti bytových domů 2 600 mm; 

 pro obytné místnosti rodinných domů 2 500 mm; 

 pro obytné místnosti v podkroví 2 300 mm; 

 pro místnosti se skosenými stropy 2 300 mm nejméně nad polovinou 

podlahové plochy, jež je vymezena myšlenou rovinou kolmou k rovině 

podlahy, promítající rovinu šikmého stropu ve výšce 1 300 mm 

nad podlahou. [3] 
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3 Životní cyklus projektu 

Životní cyklus projektu je časový úsek, který začíná myšlenkou a vizí daného 

projektu. Pokračuje jeho iniciací a realizací, přes jeho užívání, až po konečný 

zánik. Nejprve je nutné si stanovit cíl projektu. Vytyčit si hlavní směry, kterými 

se bude projekt ubírat a stanovit si způsoby, kterými dosáhneme cíle. Mluvíme 

o tzv. předinvestiční fázi. V další, investiční fázi, dochází k plánování a samotné 

realizaci. V tomto případě se začne stavět objekt – bytový dům. V provozní fázi 

nastává užívání stavby. Jakmile stavba není schopna provozu nebo nemůže dále 

plnit svůj účel, dostane se projekt do konečné - likvidační fáze, kde bytový dům 

zaniká. 

 

Obrázek 3.1 – Životní cyklus projektu, [vlastní zpracování autora] 

 Předinvestiční fáze  

Předinvestiční fáze začíná v momentě, kdy se investorovi tvoří myšlenka 

na projekt výstavby objektu. Tento okamžik je velmi důležitý z hlediska úspěchu 

projektu, protože se zde rozhoduje o jeho budoucnosti. Hlavní cíl této iniciace je 

technická a finanční proveditelnost. Důležité také je, aby byl projekt co nejvíce 

ekonomicky efektivní. [9] 

 Investiční fáze 

V případě investiční fáze se jedná o nejpracnější a také nejnákladnější fázi 

projektu z hlediska vynaložení velkého množství peněz za krátkou časovou 

etapu. Dělí se na část plánovací a realizační. [10] 

V plánovací fázi se připravuje projekt. Součástí projektování jsou průzkumy, 

opatření pozemku a projektové podklady, které poslouží k výběrovému řízení 

a následnému uzavření smlouvy na projektanta a inženýring. Jako další krok se 

vypracuje dokumentace pro územní řízení a stavební povolení a na základě 
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těchto dokumentů se vydá rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. 

Následně proběhne zhotovení cenové dokumentace. Ta obsahuje dva rozpočty. 

Jeden standardní, s položkami uspořádanými dle stavebních dílů, a druhý, 

uspořádaný dle funkčních dílů. [10] 

Následuje fáze realizační, která už se zabývá samotnou výstavbou budovy. 

Začíná výběrem zhotovitele a pokračuje předáním staveniště. Během výstavby 

je veden stavební deník. V případě, že dojde ke změnám v projektu, musí se 

vyhotovit dokumentace pro změnová řízení. Na závěr investiční fáze dojde 

k předání stavby, zkušebnímu provozu a závěrečnému kolaudačnímu 

rozhodnutí. [9] 

 Provozní fáze 

Tato fáze je nejdelší ze všech čtyř fází životního cyklu projektu. Dochází zde 

k užívání stavby, které začíná předáním stavby a končí rozhodnutím o likvidaci. 

Během užívání probíhá evidence údajů o ceně  movitého a nemovitého majetku. 

Dále se evidují náklady spojené s provozem a modernizací či rekonstrukcí, roční 

rozpočet na energie a jiné náklady a výnosy z pronájmu. [9] 

Postupem času dochází k opotřebení stavby a je potřeba naplánovat opravy, 

údržby a revize. Pro tyto případy je dobré vedení seznamu každé místnosti 

a funkčního dílu, do kterého se zapisují provedené činnosti a informace o jejich 

době trvání, nákladech a provedení. Pro plánování těchto kroků je vhodné využít 

nějaký z FM (facility management) softwarů, který velmi usnadní správu majetku. 

[10] 

 Likvidační fáze 

V poslední, likvidační fázi, dochází ke konci provozu projektu. Neznamená to 

však, že nemůže vykazovat další příjmy či výdaje. [11] 

Výdaje mohou vzniknout samotnou demolicí objektu, která je sama o sobě často 

nákladná. Následné příjmy pak mohou vznikat například prodejem materiálu, 

který byl získán demoličními pracemi (kovy, drtě, apod.). 
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4 Cena a cenový Index 

V této kapitole je věnována pozornost cenám, které souvisejí se stavební 

výrobou a ovlivnění ceny stavby v jednotlivých fázích výstavby. Závěr kapitoly 

pojednává o aktualizaci ceny pomocí cenových indexů.  

 Cena 

S pojmem cena je možné se setkat v jakémkoliv odvětví a stavebnictví není 

výjimkou. Ve stavebnictví má cena mnoho podob a je jednou z hlavních částí 

procesu rozhodování. Obecně se jedná o peněžní částku a dělí se z pohledu 

cenového práva České republiky na sjednanou a zjištěnou. Sjednaná cena 

vzniká při nákupu nebo prodeji mezi kupujícím a prodávajícím. Cena zjištěná 

vzniká dle zvláštního předpisu, viz Tabulka 4.1. [12] 

Tabulka 4.1 – Cenová soustava v České republice, [12, vlastní zpracování 

autora] 

CENY 

SJEDNANÉ 

(SMLUVNÍ) 

VOLNÉ -- 

REGULOVANÉ 

Úředně stanovené 

Časově regulované 

Věcně regulované 

Cenově regulované 

ZJIŠTĚNÉ 

(VYTVOŘENÉ) 

MAJETKU 

Movitého 

Nemovitého 

Finančního 

SLUŽEB -- 

 

Typy cen: 

 Nabídková cena je cena, kterou nabízí dodavatel za provedení prací 

dle smluvních podmínek. 

 Poptávková cena je cena, kterou stanovil investor na základě 

předběžného výpočtu. Jedná se zpravidla o interní informaci investora. 

 Tržní cena je cena, která je realizována na trhu. 

 Pořizovací cena je cena, za kterou investor nabývá zboží včetně nákladů 

souvisejících s pořízením. 

 Reprodukční cena je cena již opotřebeného (částečně odepsaného) 

hmotného investičního majetku, jako je například budova, stroj apod. 

 Nákladová cena je tvořena součtem plánovaných nákladů a plánovaného 

zisku. [13] 
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 Ovlivnění ceny stavby v jednotlivých fázích výstavby 

O výši celkových nákladů na stavbu se v největší míře rozhoduje již v první fázi 

projektu, kdy se popisuje stavební záměr (viz Obrázek 4.1 – červená sekce). 

V tomto okamžiku se definuje velikost a účel objektu a to následně ovlivní cenu 

stavby ze zhruba 72 %. V další fázi dochází k projektování, kde má na výslednou 

cenu vliv především návrh konkrétního technického řešení. Cena je tímto 

ovlivněna ze zhruba 14 % (viz Obrázek 4.1 – žlutá sekce). Při výběru zhotovitele 

lze cenu ovlivnit výběrem nejlepší cenové nabídky. Zde většinou není rozptyl cen 

příliš velký a tak je cena stavby ovlivněna pouze jednotkami procent (viz Obrázek 

4.1 – zelená sekce). V poslední fázi je stavba již realizována a celkové náklady 

tak můžeme ovlivnit například efektivitou výstavby (viz Obrázek 4.1 – modrá 

sekce). Tyto náklady se však již nepromítají do snížení nákladů investora. [14] 

 

 

Obrázek 4.1 – Ovlivnění ceny stavby v jednotlivých fázích výstavby, [14] 
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 Cenový index 

Cenový index se využívá tehdy, kdy je potřeba přecenit rozpočet z jedné cenové 

úrovně na jinou cenovou úroveň. Docílí se toho tak, že všechny položky spadající 

do jednotlivých skupin stavebních dílů a technologických souborů se přenásobí 

náležitým indexem. Postup tedy vypadá například takto: [1] 

 

c.ú. 2020/I  =  c.ú. 2019/II  ×  i20/I      (4) 

Kde: 

c.ú. 2020/I cena v cenové úrovni 2020/I 

c.ú. 2019/II cena v cenové úrovni 2019/II 

i20/I  index platný pro c.ú. 2020/I, tj podíl ceny mezi c.ú. 2020/I a 2019/II 

V případě, že je potřeba přecenit rozpočet přes více cenových úrovní, vynásobí 

se původní cena všemi indexy mezi základní a potřebnou cenovou úrovní. [1] 

Př.: Máme-li rozpočet v cenové úrovni 2018/II a potřebujeme jej přecenit 

na cenovou úroveň  2020/I, bude výpočet vypadat takto: 

 

c.ú. 2020/I  =  c.ú. 2018/II  ×  i19/I   ×  i19/II   ×  i20/I     (5) 

Kde: 

c.ú. 2020/I cena v cenové úrovni 2020/I 

c.ú. 2018/II cena v cenové úrovni 2018/II 

i19/I  index platný pro c.ú. 2019/I, tj podíl ceny mezi c.ú. 2019/I a 2018/II 

i19/II  index platný pro c.ú. 2019/II, tj podíl ceny mezi c.ú. 2019/II a 2019/I 

i20/I  index platný pro c.ú. 2020/I, tj podíl ceny mezi c.ú. 2020/I a 2019/II 
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5 Náklady, kalkulace a rozpočet 

Tato kapitola popisuje problematiku nákladů vznikajících při stavební výrobě, 

kalkulací nákladů a rozpočtů včetně tvorby rozpočtových ukazatelů. 

 Náklady 

Náklady tvoří ekonomickou kategorii, která vzniká v souvislosti s realizací nějaké 

produkce nebo činnosti. Cílem je přinést při daných ekonomických zdrojích 

maximální ekonomický prospěch a současně udržet co nejnižší náklady. [15] 

Jaké náklady vystupují v rozpočtu stavebního objektu lze vidět na Obrázku 5.1: 

 

Obrázek 5.1 – Náklady rozpočtu stavebního objektu, [13, vlastní zpracování 

autora] 

5.1.1 Základní rozpočtové náklady (ZRN) 

Z hlediska podrobnosti členění a objemu zakázky jsou základní rozpočtové 

náklady (ZRN) nejdůležitější náklady, které jsou sledovány na úrovni jednotlivých 

stavebních prací a konstrukcí. Mohou být rozděleny na práce hlavní stavební 

výroby (HSV), přidružené stavební výroby (PSV) a montáže technologických 

zařízení (M). Tyto práce a montáže jsou v rozpočtu tvořeny zpravidla položkami. 

[1] 
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Třídění HSV: 

1. Zemní práce 

2. Zakládání 

3. Svislé konstrukce 

4. Vodorovné konstrukce 

5. Komunikace 

6. Úpravy povrchů (omítky, fasády, potěry, osazování výplní otvorů)  

7. Vedení trubní a přípojná (vodovod, kanalizace) 

8. Společné konstrukce a práce 

Třídění PSV: 

71. Izolace 

72. Zdravotně technické instalace 

73. Ústřední vytápění 

74. Silnoproud 

75. Technologická zařízení 

76. Konstrukce 

77. Podlahy 

78. Dokončovací práce 

79. Ostatní konstrukce a práce PSV 

Třídění montáží (M): 

21M Elektromontáže 

22M Montáže sdělovacích, signalizačních a zabezpečovacích zařízení 

23M Montáže potrubí 

24M Montáže vzduchotechnických zařízení 

25M Povrchové úpravy strojů a zařízení prováděných při externích montážích 

33M Montáže dopravních zařízení, skladovacích zařízení a vah 

35M Montáže čerpadel, kompresorů a vodohospodářských zařízení 

36M Montáže provozních, měřících a regulačních zařízení 

43M Montáže ocelových konstrukcí 

46M Zemní práce prováděné při externích montážních pracích [13] 

ZRN jsou charakteristické především tím, že jsou téměř vždy totožné pro stejnou 

konstrukci nebo práci. Přitom nezáleží na tom, kde je daná stavba umístěna 

ani na dalších vlivech okolí, provozu, dodavatele apod. Zahrnují především 

náklady na zabudované stavební hmoty (suroviny, materiály, výrobky) nebo 

na jejich zabudování (náklady na mzdy dělníků a náklady na stroje 

a mechanizaci). ZRN také obsahují náklady, které přímo souvisejí s režiemi 

výroby (mzdy stavbyvedoucích, ochranné pomůcky, energie atd.) a náklady 

na provoz a rozvoj firmy (včetně započteného zisku dodavatele). [1] 
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5.1.2 Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) 

Dalšími náklady, které bezprostředně souvisí s realizací stavební činnosti, jsou 

vedlejší rozpočtové náklady. Tyto náklady vznikající v předrealizační fázi stavby 

a vztahují se k umístění stavby, její přípravě a k dalším okolnostem spojených 

s individuálním provedením stavby jako celku. Jsou to například: [1] 

 projektové, průzkumné a geodetické práce; 

 náklady spojené s přípravou a zařízením staveniště; 

 dopravní náklady; 

 provozní a územní vlivy; 

 náklady spojené s umístěním stavby (vzdálenost stavby a dodavatelů); 

 a řada dalších vedlejších nákladů. [1] 

VRN jsou téměř vždy rozdílné pro každou stavbu. Je to dáno především tím, 

že zohledňují velké množství odlišných faktorů, které mají vliv na výši cen 

jednotlivých staveb. Tyto náklady obvykle nejsou v přímé vazbě s určitým typem 

konstrukčních celků nebo prací. [1] 

 Kalkulace 

Kalkulace jsou určeny ke sledování pohybu nákladů dle druhů a výkonů, které se 

k nim vztahují. Představují jeden z nástrojů pro rozhodování, podklad 

při oceňování, financování a jsou součástí daňového řízení. [13] 

Kalkulace nákladů můžeme rozdělit na absorpční a neúplné. 

 Absorpční kalkulace nákladů zahrnují úplné náklady na kalkulační jednici. 

Znamená to, že absorbují všechny náklady, které souvisí s výrobou 

a odbytem výkonů bez ohledu na změnu objemu výroby. 

 Neúplné kalkulace nákladů přiřazují k výkonům jednotlivé složky nákladů, 

které jsou přímo závislé na jejich změnách. Náklady podmíněné časem se 

přiřazují jako blok nákladů k celkové produkci. [13] 

Z časového hlediska lze kalkulace rozdělit na předběžné a výsledné kalkulace: 

 Předběžné kalkulace se kompletují před zahájením výrobního procesu. 

Lze je rozlišovat na základě kvality a úrovně vstupních údajů 

na propočtové kalkulace (uplatňují se u zavádění nových technologií 

a modernizaci) a podrobnější rozpočtové kalkulace (poskytují podklad pro 

rozhodování o výrobě, poskytovaných pracích a službách). 

 Výsledná kalkulace je určena k zajištění skutečných nákladů realizované 

produkce. Slouží jako informace pro kontrolu a následné řízení množství 

a struktury nákladů. Kalkulace, které jsou prováděny v časové závislosti, 
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musí být srovnatelné věcně i formálně. Tím je myšlena například struktura 

kalkulovaných nákladů nebo metoda kalkulace. [13] 

 Rozpočet 

Rozpočet tvoří souhrn systematicky uspořádaných položek za práci a dodávku 

materiálu a technologických zařízení, které jsou potřeba pro provedení stavby. 

Hlavním cílem rozpočtu je získat  pomocí oceněných položek celkovou cenu 

stavby.  

 Souhrnný rozpočet je soupis systémově utříděných nákladů na stavbu, 

který si zpracovává investor. [1] 

 Podrobný položkový rozpočet je oceněný výkaz výměr s příslušnými 

cenami konstrukčních prvků dle technické dokumentace. [13] 

 Propočet je rozpočet tvořen cenami skupinových prvků nebo ukazateli 

na měrnou či účelovou jednotku objektu. [13] 

Na Obrázku 5.2 lze vidět vazbu mezi podrobností projektové dokumentace 

a volbou příslušných oceňovacích podkladů pro jednotlivé etapy realizace stavby 

dle ÚRS CZ a.s.: [1] 

 

Obrázek 5.2 – Podrobnost rozpočtu v závislosti na míře zpracování projektové 

dokumentace, [1] 
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Kde: 

STS Studie stavby 

DUR Dokumentace pro územní rozhodnutí 

DSP Dokumentace pro stavební povolení 

DPS Dokumentace pro provedení stavby 

5.3.1 Rozpočtové ukazatele 

Rozpočtové ukazatele jsou jedním z technicko-hospodářských ukazatelů (THU). 

Tyto ukazatele jsou vypracovány na základě analýzy již realizovaných stavebních 

objektů a slouží ke zjednodušení rozpočtování (zejména pro cenovou nabídku), 

k usnadnění stavební přípravy a k ohodnocení činností při zpracování časového 

plánu stavby. [13] 

Důležité je, aby byly rozpočtové ukazatele vztaženy na správnou měrnou 

jednotku. Ty mohou být buď účelové (1 bytová jednotka, 1 lůžko apod.), nebo 

technické (m3 obestavěného prostoru, m2 užitné plochy, m2 zastavěné plochy 

apod.). [13] 

Př.: Pro získání předpokládaných nákladů stavebního objektu se postupuje takto. 

Vyberou se již realizované objekty se stejným účelem a materiálově-

technologickou charakteristikou. U těchto objektů se zaměří na velikost 

základních nákladů (ZN) a na velikost stavebního objektu (v tomto případě 

například m3 obestavěného prostoru). Vztah pro výpočet rozpočtového ukazatele 

potom bude vypadat takto: [13] 

 

𝑹𝑼 =
𝒁𝑵

𝒗𝒆𝒍𝒊𝒌𝒐𝒔𝒕 𝑺𝑶
 (

𝑲č

𝒎 𝟑𝑶𝑷
)     (6) 

Kde: 

RU   Rozpočtový ukazatel 

ZN   Základní náklady  

Velikost SO  Velikost stavebního objektu v m3 

Kč / m3 OP  měrná jednotka, kolik Kč stojí 1 m3 obestavěného prostoru 
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6 Současné oceňování staveb v předinvestiční fázi 

Pro správné stanovení ceny objektu v předinvestiční fázi je nejprve důležité 

objekt správně zatřídit dle Jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních 

prací výrobní povahy (JKSO). 

V současné době jsou v České republice dvě společnosti, které poskytují 

nástroje k ocenění objektu v předinvestiční fázi projektu. Jsou to společnosti 

ÚRS CZ a.s. a RTS a.s. Obě tyto firmy jsou tvůrci cenových ukazatelů a cenové 

soustavy, kterou dodávají do rozpočtářských softwarů. 

Pro stanovení předběžných orientačních nákladů stavby využívají ukazatele 

průměrné orientační ceny na měrnou jednotku. Pro bytové domy jsou to 

jednotkové ceny za m3 obestavěného prostoru. Tyto ukazatele si společnosti 

vytvářejí ze statistik objektů v jejich interních databázích. ÚRS CZ a.s. přišla 

v roce 2020 s novou aplikací Kubix, která slouží právě ke stanovení předběžné 

orientační ceny objektu. 

V Německu stanovují předběžnou orientační cenu obdobně. Vycházejí ze svojí 

databáze objektů, ze kterých poté statisticky získávají jednotkové ceny na 

měrnou jednotku. Jednou z německých společností, která se touto problematikou 

zabývá je BKI - Baukosteninformationszentrum Deutsche Architektenkammern. 

[16] 

 Jednotná klasifikace stavebních objektů  a stavebních 

prací výrobní povahy (JKSO) 

Třídník JKSO slouží k rozčlenění stavebních objektů a stavebních prací 

do jednotlivých oborů, skupin, podskupin, konstrukčně-materiálových 

charakteristik a druhů stavební akce. Jedná se o pětistupňovou klasifikaci, která 

je tvořena sedmimístným identifikačním kódem. První tři číslice kódu vyjadřují 

obory stavebních objektů. [15] 

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 

Atd. [15] 

Další dvě číslice, čtvrtá a pátá, potom vyjadřují skupinu stavebních objektů 

dle stavebně technické podobnosti a účelu (funkce), kterou objekt plní. [15] 
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Šestá číslice kódu udává informace o hlavní konstrukčně-materiálové 

charakteristice objektu. Tedy z jakého materiálu je konstrukce objektu nebo jeho 

převažující část zhotovena. [15] 

Poslední, sedmá číslice uvádí druh stavební akce, novosti nebo stavební změny. 

Například novostavba objektu, rekonstrukce objektu či jeho modernizace. [15] 

Celkově potom vypadá složení sedmimístného kódu takto: 

Tabulka 6.1 – Složení identifikačního kódu objektu, [15, vlastní zpracování 

autora] 

Identifikační kód Rozlišení Stupeň 

1. číslice 

2. číslice 

3. číslice 

Obor 1. stupeň 

4. číslice Skupina 2. stupeň 

5. číslice Podskupina 3. stupeň 

6. číslice 
Konstrukčně-materiálová 

charakteristika 
4. stupeň 

7. číslice Druh stavební akce 5. stupeň 

 

Př.: Novostavba bytového domu netypového, který má svislou nosnou konstrukci 

zděnou, bude mít identifikační kód 803 59 1 1. 

803  Budovy pro bydlení 

803 5  Domy bytové netypové 

803 59 Domy bytové netypové ostatní 

803 59 1 Svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků 

803 59 1 1 Novostavba objektu 

 ÚRS CZ a.s. 

Společnost ÚRS CZ a.s. je inženýrskou a poradenskou organizací, která se 

zabývá zejména oceňováním stavební produkce. Mezi základní aktivity firmy 

patří oceňování stavební produkce, staveb a nemovitostí, tvorba analýz 

a monitoring, klasifikace a třídění majetku, kurzy a semináře atd.  Hlavní činností 

firmy je tvorba Cenové soustavy ÚRS a distribuce stavebních softwarů KROS. 

Dále také nabízí mnoho dalších vedlejších produktů, jako jsou například Cenová 
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soustava ÚRS online, aplikace Kubix, BIM Platforma a také nově vzniklý Klub 

rozpočtářů. [17] 

6.2.1 Cenová soustava ÚRS (CS ÚRS) 

Cenová soustava ÚRS je jedním z hlavních produktů společnosti ÚRS CZ a.s. 

Tvoří ucelený systém pro oceňování stavební produkce a představuje podklady 

pro oceňování stavební produkce v České republice. Obsahuje katalogy popisů 

a směrných cen stavebních prací, Sborník pořizovacích cen materiálů a další 

podklady pro rozpočtáře a kalkulanty. Celá databáze obsahuje více než 170 tisíc 

položek stavebních prací a materiálů. [18] 

6.2.2 Rozpočtové ukazatele stavebních objektů (RUSO) 

ÚRS CZ a.s. publikuje pro potřeby stavební veřejnosti ukazatele průměrné 

orientační ceny na měrnou a účelovou jednotku stavebních objektů (RUSO). 

Tato publikace obsahuje průměrné ukazatele, které jsou vypočteny s konkrétních 

objektů obsažené v databázi ÚRS. Průměrné orientační ceny jsou ceny 

základních rozpočtových nákladů (ZRN). Neobsahují však vedlejší rozpočtové 

náklady (VRN) ani náklady spojené s umístěním stavby. Ty je potřeba připočítat 

dodatečně dle konkrétních podmínek. Ukazatele konkrétních objektů jsou 

systematicky členěny do oborů, skupin, podskupin atd. dle třídění JKSO. [19] 

6.2.3 Aplikace Kubix 

Aplikace Kubix od společnosti ÚRS CZ slouží k rychlému stanovení 

předpokládané ceny stavby. Pro získání orientační ceny stavby je potřeba zadat 

pouze pár základních parametrů (zastavěná plocha stavby, počet podlaží, typ 

nosné konstrukce, tvar střechy atd.) a stanovit velikost objektu. Velikost objektu 

lze zadat v aplikaci dvojím způsobem. Buď pomocí obestavěného prostoru 

(celkového či dílčího obestavěného prostoru základů, stavby a střechy), 

nebo pomocí užitných ploch jednotlivých prostor. [20]  

V rámci zadávání specifikací budovy lze dále zvolit různé přípočtové položky 

objektu jako jsou například přípojky inženýrských sítí, oplocení, zpevněné plochy, 

hospodaření s dešťovou vodou atd. 

Velkou výhodou této aplikace je možnost optimalizace ceny na základě 

standardu konstrukcí a technologií objektu. Pomocí jezdců lze konfigurovat cenu 

stavebních konstrukcí, technického vybavení a vedlejších rozpočtových nákladů. 

Dále je v rámci aplikace možnost přidání vlastních položek a volba sazby DPH.  

Výstupem této aplikace je protokol, kde jsou zobrazeny všechny údaje o stavbě, 

její velikost a cena stavby, která je dále rozčleněna dle konstrukčních celků. 
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Obrázek 6.1 – Aplikace Kubix, [vlastní zpracování autora] 

 RTS a.s. 

Společnost RTS a.s. je český producent softwarových informačních systémů, 

ekonomických a technických služeb ve stavebnictví. Produkty RTS a.s., které 

slouží pro plánování, podporu, organizování a kontrolování stavebních zakázek, 

dnes využívá více než 10 000 firem, podnikatelů, architektů projektantů 

a stavebních společností. Jeden z hlavních produktů této společnosti je Sborník 

cen stavebních a montážních prací, který se stal standardem při jednání mezi 

investorem a dodavatelem. [21] 

6.3.1 Cenová soustava RTS DATA 

Jedná se o ucelený soubor podkladů, pravidel a metodických pokynů, které 

poskytují podrobný popis obsahu stavebních nebo montážních prací, dodávek 

a souvisejících služeb. Cenová soustava  RTS DATA obsahuje základní 

technické informace k podmínkám použití položek stavebních a montážních 

prací. Ty jsou uvedeny v jednotlivých cenících včetně podmínek pro stanovení 

jednotkové ceny práce či materiálu. [22] 

6.3.2 Cenové ukazatele RTS 

Oceňování záměrů staveb ve stádiu plánování a propočtů stavebních nákladů  

tvoří významnou část v oceňování staveb a objektů. K tomu slouží právě cenové 

ukazatele, nebo také ceny podle účelových jednotek. Tyto ukazatele vznikají 

na základě dlouhodobých statistik cen staveb a stavebních objektů. Z analýzy 

těchto statistik jsou následně stanoveny průměrné hodnoty na měrnou jednotku, 
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která odpovídá danému typu stavby. Jedná se o obdobný produkt jako je RUSO 

od konkurenční společnosti ÚRS CZ a.s. [22] 

 BKI - Baukosteninformationszentrum Deutscher 

Architektenkammern 

Baukosteninformationszentrum Deutcher Architektenkammen, v překladu 

Informační centrum o nákladech na budovy německé komory architektů (BKI), 

je servisní středisko pro více než 100 tisíc architektů. Databáze BKI obsahuje 

několik tisíc projektů novostaveb, starších budov a venkovních zařízení. Ty tvoří 

základ pro tvorbu informačního programu BKI v oblasti plánování nákladů, který 

obsahuje učebnice, software, semináře a poradenství v oblasti stavebních 

nákladů. [23] 

6.4.1 Baukosten Gebaüde Neubau 

Jedná se o německou knihu od BKI, která slouží jako spolehlivý základ pro odhad 

a výpočet nákladů na budovu. Tato publikace obsahuje všechny statistické 

parametry stavebních nákladů dle německé normy DIN 276. Lze v ní najít 

až 25 tisíc statistických parametrů pro více než 70 typů budov. [16] 

Jednotlivé typy budov jsou zařazeny do kapitol, které obsahují také fotografie 

objektů, ze kterých byly tvořeny jednotlivé cenové ukazatele na měrnou jednotku. 

Součástí každé kapitoly (př. rodinné domy, bytové domy, haly, školy, nemocnice 

atd.) je přehledná tabulka nákladů, která je rozčleněna na jednotlivé konstrukční 

celky a je navíc rozdělena na nízký, střední a vysoký standard konstrukcí 

a technického vybavení. [16] 

Jako měrnou jednotku lze zvolit buď obestavěný prostor v m3, podlahovou plochu 

v m2 nebo užitnou plochu v m2. 

Celkově je tato kniha velmi přehledná, pěkně graficky zpracovaná a její členění 

na konstrukční celky je logicky a systematicky uspořádané. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

7 Rozčlenění stavební výroby na konstrukční celky 

Pro přesnější a přehlednější stanovení orientační ceny v předinvestiční fázi je 

rozčleněna stavební výroba do jednotlivých konstrukčních celků. Jako inspirace 

pro tvorbu tohoto členění slouží německá kniha Baukosten Gebaüde Neubau 

od BKI. V této knize je stavba rozdělena dle německé normy DIN 276, která 

stanovuje členění stavby do osmi hlavních cenových skupin. Ty se dále dělí 

na několik podskupin, viz Tabulka 7.2. 

Pro účel této bakalářské práce je zhotoveno členění trochu jednodušší. Cílem je 

vytvořit přehledné, jednoduché a systematické rozčlenění stavební výroby tak, 

aby měl investor při stanovování orientační ceny objektu možnost lépe 

specifikovat jednotlivé části stavby. 

Celý objekt je rozdělen na tři hlavní celky – základy, stavba a zastřešení. Část 

stavby je poté dále rozčleněna do dalších šesti konstrukčních celků na svislé 

konstrukce vnější, svislé konstrukce vnitřní, výplně otvorů, vodorovné 

konstrukce, technické vybavení a ostatní (viz Obrázek 7.1). 

 

Obrázek 7.1 – Členění stavby na konstrukční celky, [vlastní zpracování autora] 

Každý z konstrukčních celků zahrnuje určité konstrukce (vybavení) včetně jejich 

montáže a přesunu hmot. Co je obsahem jednotlivých konstrukčních celků lze 

najít v Tabulce 7.1. 
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Tabulka 7.1 – Zatřídění konstrukcí do konstrukčních celků, [vlastní zpracování autora] 

K
o

n
s

tr
u

k
č

n
í 
c
e

lk
y
 

ZÁKLADY 
Konstrukce 
základů 
 

Úprava 
základové spáry 

Plošné 
zakládání 

Hlubinné 
zakládání 
(piloty) 

Základová 
deska 

Izolace základů Drenáž 

STAVBA 

Svislé konstrukce 
vnější 

Nosné stěny 
vnější 

Nenosné stěny 
vnější 

Venkovní sloupy Překlady 
vnějších zdí 

Venkovní 
povrchové 
úpravy 

Bednění 
vnějších stěn 

Svislé konstrukce 
vnitřní 

Nosné stěny 
vnitřní 

Nenosné stěny 
vnitřní (příčky, 
SDK) 

Vnitřní sloupy Překlady 
vnitřních zdí 

Vnitřní 
povrchové 
úpravy 

Bednění 
vnitřních stěn 

Výplně otvorů 
 
 

Vnější okna Vnitřní okna Vnější dveře Vnitřní dveře Vrata Žaluzie a rolety 

Vodorovné 
konstrukce 
 

Stropní 
konstrukce 

Podlahové 
konstrukce 

Podhledy Schodiště Rampy Ztužující věnce 

Technické 
vybavení 
 

Kanalizace, 
voda, plyn 

Zařizovací 
předměty 

Zásobování 
teplem 

Větrání a 
klimatizace 

Silnoproud a 
slaboproud 

Zvedací zařízení 

Ostatní 
 

 

Přesuny hmot Dokončovací 
konstrukce 

Lešení Zařízení 
staveniště 

Dočasné 
konstrukce 

Zabezpečovací 
práce 

ZASTŘEŠENÍ 
Konstrukce 
zastřešení 
 

Konstrukce 
střechy 

Střešní okna a 
otvory 

Opláštění 
střechy 

Střešní krytiny Atiky Pochozí střešní 
konstrukce 
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Tabulka 7.2 – Kostengruppen DIN 276, [16, vlastní zpracování autora] 

K
o

s
te

n
g

ru
p

p
e
n

 –
 D

IN
 2

7
6

 

Pozemek 

Hodnota 
pozemku 

Vedlejší 
náklady 
spojené s 
pozemkem 

Uvolnění 
pozemku 

      

Přípravné 
práce a 
připojení 

Přípravné 
práce 

Příprava 
inženýrských 
sítí - veřejné 
přípojky 

Neveřejné 
přípojky 

Odvody, 
poplatky 

     

Stavební 
objekty - 
konstrukce 

Výkopové 
práce 

Zakládání Vnější stěny 
(svislé 
konstrukce) 

Vnitřní stěny 
(svislé 
konstrukce) 

Stropy 
(vodorovné 
konstrukce) 

Střechy Stavebně - 
konstrukční 
vestavby 

Konstrukční 
instalace 

Ostatní 
konstrukce 

Technické 
vybavení 
budov 

Kanalizace, 
voda, plyn 

Zásobování 
teplem 

Větrání a 
klimatizace 

Silnoproud Slaboproudá 
a sdělovací 
zařízení 

Zvedací 
zařízení 

Zařízení 
uživatele 

Regulační a 
automatizač. 
technika 

Ostatní 
technické 
vybavení 

Venkovní 
zařízení 

Terén Zpevněné 
plochy 

Stavební 
konstrukce 
mimo objekt 

Venkovní 
technické 
vybavení 

Vestavby 
mimo objekty 

Jiná opatření 
pro venkovní 
vybavení 

   

Vybavení a 
umění 

Vybavení Umění        

Vedlejší 
náklady 
stavby 

Činnost 
investora 

Příprava 
projektu 

Projektové a 
inženýrské 
práce 

Posudky a 
poradenství 

Umění Všeobecné 
vedlejší 
stavební 
náklady 

Ostatní   

Financování Financování         
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8 Databáze bytových domů k analýze 

Databáze pro následnou analýzu tvoří sedm objektů. Projektové dokumentace 

a rozpočty těchto bytových a polyfunkčních domů byly získány 

od developerských a investičních firem a projekčních kanceláří. Tyto společnosti 

je poskytly ze své dobré vůle pod podmínkou, že nebudou poskytovány třetím 

osobám, budou anonymní a že budou použity pouze pro účely této bakalářské 

práce. Z tohoto důvodu jsou všechny objekty anonymní a jsou označeny od 

BD - A až po BD - G. 

Jednotlivé projekty bytových domů byly zpracovány v rozdílných letech, takže 

bylo nejprve potřeba provést indexaci cen na stejnou cenovou úroveň (cenová 

úroveň 2020/I). Tato problematika je podrobněji popsána v kapitole 

10.1  Indexace cen bytových domů v databázi 

 

 Bytový dům – A (BD – A) 

 

Obrázek 8.1 – Karta bytového domu – A, [vlastní zpracování autora] 

  

 

Typ Objektu 

Počet podlaží 

Počet bytových jednotek 

Počet komerčních prostor 

Parkovací plochy v objektu 

Zastavěná plocha 

Obestavěný prostor 

Typ svislé konstrukce 

Konstrukce základů 

Tvar střechy 

Cena objektu (po indexaci) 

Bytový dům 

4 (1 podzemní podlaží, 3 nadzemní podlaží) 

34 

0 

Ano (32 parkovacích míst) 

903,74 m2 

10 617,35 m3  

Zděná 

Piloty, ŽB deska – bílá vana 

Plochá 

58 094 425,00 Kč bez DPH 

A 
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 Bytový dům – B (BD – B) 

 

Obrázek 8.2 – Karta bytového domu - B, [vlastní zpracování autora] 

 Bytový dům – C (BD – C) 

 

Obrázek 8.3 – Karta bytového domu - C, [vlastní zpracování autora] 

 

 

 

Typ Objektu 

Počet podlaží 

Počet bytových jednotek 

Počet komerčních prostor 

Parkovací plochy v objektu 

Zastavěná plocha 

Obestavěný prostor 

Typ svislé konstrukce 

Konstrukce základů 

Tvar střechy 

Cena objektu (po indexaci) 

Bytový dům 

5 (1 podzemní podlaží, 4 nadzemní podlaží) 

30 

3 (studia) 

Ano (29 parkovacích míst) 

1 094,09 m2 

14 410,64 m3  

Zděná (1PP ŽB monolit, 1NP až 4NP zděná) 

Piloty s kombinací základové desky  

Plochá, hydroakumulační, vegetační a pochozí 

76 083 815,00 Kč bez DPH 

B 

Typ Objektu 

Počet podlaží 

Počet bytových jednotek 

Počet komerčních prostor 

Parkovací plochy v objektu 

Zastavěná plocha 

Obestavěný prostor 

Typ svislé konstrukce 

Konstrukce základů 

Tvar střechy 

Cena objektu (po indexaci) 

Bytový dům 

3 (0 podzemních podlaží, 3 nadzemní podlaží) 

19 

3 (ateliéry) 

Ano (22 parkovacích míst) 

1 057,59 m2 

10 100,85 m3  

Monolitická ŽB (částečně zděná) 

Základové pasy, patky a deska 

Plochá 

57 586 898,00 Kč bez DPH 

C 
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 Polyfunkční dům – D (PD – D) 

 

Obrázek 8.4 – Karta polyfunkčního domu - D, [vlastní zpracování autora] 

 Bytový dům – E (BD – E) 

 

Obrázek 8.5 – Karta bytového domu - E, [vlastní zpracování autora] 

 

 

 

Typ Objektu 

Počet podlaží 

Počet bytových jednotek 

Počet komerčních prostor 

Parkovací plochy v objektu 

Zastavěná plocha 

Obestavěný prostor 

Typ svislé konstrukce 

Konstrukce základů 

Tvar střechy 

Cena objektu (po indexaci) 

Polyfunkční dům 

9 (1 podzemní podlaží, 8 nadzemních podlaží) 

36 

26 (atelierů) 

Ano (65 parkovacích míst) 

1 418,00 m2 

23 579,47 m3  

Monolitická ŽB 

Piloty, ŽB deska – bílá vana 

Plochá, malá část zastřešena krovem 

177 525 908,00 Kč bez DPH 

D 

Typ Objektu 

Počet podlaží 

Počet bytových jednotek 

Počet komerčních prostor 

Parkovací plochy v objektu 

Zastavěná plocha 

Obestavěný prostor 

Typ svislé konstrukce 

Konstrukce základů 

Tvar střechy 

Cena objektu (po indexaci) 

Bytový dům 

5 (1 podzemní podlaží, 4 nadzemní podlaží) 

23 

0 

Ano (20 parkovacích míst) 

652,90 m2 

9 904,58 m3  

Zděná (1PP ŽB monolit, 1NP až 5NP zděná) 

ŽB patky, pasy a deska 

Plochá, vegetační a pochozí 

74 225 590,00 Kč bez DPH 

E 
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 Polyfunkční dům – F (PD – F) 

 

Obrázek 8.6 – Karta polyfunkčního domu - F, [vlastní zpracování autora] 

 Bytový dům – G (BD – G) 

 

Obrázek 8.7 – Karta bytového domu - G, [vlastní zpracování autora] 

 

 

 

Typ Objektu 

Počet podlaží 

Počet bytových jednotek 

Počet komerčních prostor 

Parkovací plochy v objektu 

Zastavěná plocha 

Obestavěný prostor 

Typ svislé konstrukce 

Konstrukce základů 

Tvar střechy 

Cena objektu (po indexaci) 

Polyfunkční dům 

9 (0 podzemních podlaží, 9 nadzemních podlaží) 

34 

32 (kanceláře) 

Ano (29 parkovacích míst) 

533,96 m2 

15 143,01 m3  

Monolitická ŽB (5NP až 9NP částečně zděná) 

Piloty s kombinací základové desky  

Plochá 

76 238 834,00 Kč bez DPH 

F 

Typ Objektu 

Počet podlaží 

Počet bytových jednotek 

Počet komerčních prostor 

Parkovací plochy v objektu 

Zastavěná plocha 

Obestavěný prostor 

Typ svislé konstrukce 

Konstrukce základů 

Tvar střechy 

Cena objektu (po indexaci) 

Bytový dům  

6 (2 podzemní podlaží, 4 nadzemní podlaží) 

44 

7 (studia) 

Ano (86 parkovacích míst) 

1 645,35 m2 

24 494,52 m3  

Zděná (PP ŽB monolit, 1NP až 4NP zděná) 

Piloty s kombinací základové desky  

Plochá, částečně vegetační  

130 435 903,00 Kč bez DPH  

G 
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9 Velikostní analýza 

Na základě projektových dokumentací bytových domů v databázi je provedena 

analýza velikosti zastavěných ploch, obestavěných prostor, užitných ploch 

místností a četností prostor. 

Zastavěné plochy jsou stanoveny dle Zákona č. 183/2006 Sb. Tedy jako obsah 

plochy průmětu všech nadzemních i podzemních podlaží do jedné roviny. Takto 

získané zastavěné plochy bytových domů jsou zaznamenány v Tabulce 9.1. 

Výpočet obestavěných prostor jednotlivých bytových domů je proveden 

v souladu s normou ČSN 73 4055. Dle této normy je stanoven obestavěný 

prostor konstrukčních částí bytových domů – základů, stavby a zastřešení. 

Součtem těchto tří hodnot jsou získány celkové obestavěné prostory jednotlivých 

objektů. Vypočítané obestavěné prostory všech bytových domů v databázi jsou 

zapsány v Tabulce 9.1. 

Z půdorysů jednotlivých podlaží bytových domů jsou vyčteny a  vypsány užitné 

plochy bytů, balkónů a teras, společných prostor, komerčních prostor, 

skladovacích prostor a parkovacích ploch. Následně je vyhodnocena četnost 

jednotlivých typů prostor. Výsledné hodnoty lze vidět v Tabulce 9.1. 

Všechny tyto získané a vypočtené hodnoty slouží jako podklad pro následnou 

cenovou analýzu. 
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Tabulka 9.1 – Přehled velikostí BD v databázi, [vlastní zpracování autora] 

ROZMĚRY BD BD - A BD - B BD - C PD - D BD - E PD - F BD - G 

📐 ZASTAVĚNÁ PLOCHA (m²) 903,74 1 094,09 1 057,59 1 418,00 652,9 533,96 1 645,35 

OBESTAVĚNÉ 
PROSTORY 

v m³ 

OP CELKEM 10 617,35 14 410,64 10 100,85 23 579,47 9 904,58 15 143,01 24 494,52 

OP ZÁKLADŮ 478,99 847,17 514,46 1 587,68 425,52 724,43 1 340,59 

OP STAVBY 9 755,95 13 119,38 9 291,43 21 310,59 9 234,31 14 212,60 22 622,96 

OP ZASTŘEŠENÍ 382,41 444,1 294,96 681,2 244,75 205,99 530,97 

UŽITNÉ PLOCHY 
v m² 

UP MÍSTNOSTÍ CELKEM 2 680,48 3 892,21 2 641,63 5 955,27 2 582,90 3 924,11 7 257,85 

UP BYTŮ 1 412,95 2 132,98 1 310,73 1 979,78 1 258,80 1 017,20 2 985,12 

UP BALKÓNŮ, TERAS,.. 170,07 307,23 341,65 291,4 352,9 26,25 672,43 

UP SPOLEČNÝCH PR. 260,07 488,3 210,05 1 003,29 326,3 1 158,04 868,55 

UP KOMERČNÍCH PR. 0 74,65 120,33 1 488,37 0 1 051,80 312,84 

UP SKLADOVACÍCH PR. 79,46 141,42 72,39 183,54 190,9 83,81 270,58 

UP PARKOVACÍCH PLOCH 757,93 747,63 586,48 1 008,89 454 587,01 2 148,33 

ČETNOST 
PROSTOR 

BYTY CELKEM 34 30 19 36 23 34 44 

BYT 1 POKOJOVÝ 11 5 7 2 7 34 6 

BYT 2 POKOJOVÝ 17 8 2 31 11 0 12 

BYT 3 POKOJOVÝ 6 10 6 3 4 0 15 

BYT VÍCE POKOJOVÝ 0 7 4 0 1 0 11 

KOMERČNÍ PROSTORY 0 3 3 26 0 32 7 

SPOLEČNÉ PROSTORY 17 39 14 79 29 53 66 

SKLADOVACÍ PROSTORY 32 34 21 7 35 19 55 

PARKOVACÍ STÁNÍ 32 29 22 65 20 29 86 
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10 Cenová analýza 

Cenová analýza zahrnuje indexaci cen a přehled nákladů na celou stavbu, 

konstrukční celky a měrné jednotky jako jsou 1 m3 obestavěného prostoru a 1 m2 

ploch (užitných ploch a ploch zastavěných stavbou). V závěru této kapitoly jsou 

vytvořeny rozpočtové ukazatele, které jsou následně porovnány se současnými 

ukazateli na trhu. 

 Indexace cen bytových domů v databázi 

Vzhledem k tomu, že projekty bytových domů v databázi byly vytvořeny 

v různých letech (rozpočty v různých cenových úrovních), je nejprve potřeba pro 

následnou analýzu převést ceny BD na stejnou cenovou úroveň. Nejstarší 

rozpočet je v cenové úrovni 2015/I a nejnovější v cenové úrovni 2019/II. Všechny 

je potřeba přecenit na cenovou úroveň 2020/I. 

Pro převedení cen do aktuální cenové úrovně 2020/I jsou využity tzv. indexy, 

které byly vytvořeny společností ÚRS CZ a.s. Tyto indexy jsou převzaty 

z rozpočtářského softwaru Kros 4. 

Př.: Rozpočet bytového domu A byl vytvořen v cenové úrovni 2018/I. Pro 

stanovení výsledné ceny je vypočítán celkový index pro přepočet z cenové 

úrovně 2018/I na 2020/I. Ten se vypočítá vynásobením indexů pro c.ú 2018/II, 

2019/I, 2019/II, 2020/I. 

Vzorec pro výpočet  celkového indexu pro BD - A vypadá takto: 

 

𝒊𝟏𝟖/𝑰𝑰 × 𝒊𝟏𝟗/𝑰 × 𝒊𝟏𝟗/𝑰𝑰 × 𝒊𝟐𝟎/𝑰 = 𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗ý 𝒊𝒏𝒅𝒆𝒙 (𝑩𝑫 − 𝑨)  (7) 

 

Po dosazení do vzorce: 

 

𝟏, 𝟎𝟐𝟐 × 𝟏, 𝟎𝟔𝟏 × 𝟏, 𝟎𝟐𝟏 × 𝟏, 𝟎𝟏𝟐 = 𝟏, 𝟏𝟐𝟎   (8) 

 

Touto metodikou je proveden přepočet u všech bytových domů v databázi. 

Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 10.1. 
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Tabulka 10.1 – Indexace cen BD v databázi, [vlastní zpracování autora]  

BD c.ú. Původní cena Celkový index Cena po indexaci 

BD - A 2018/I 51 851 572 Kč 1,120398540 58 094 425 Kč 

BD - B 2015/I 61 028 059 Kč 1,246702188 76 083 815 Kč 

BD - C 2019/II 56 904 049 Kč 1,01200000 57 586 898 Kč 

PD - D 2018/II 161 934 768 Kč 1,096280372 177 525 908 Kč 

BD - E 2015/II 60 192 460 Kč 1,233137674 74 225 590 Kč 

PD - F 2015/I 61 152 402 Kč 1,246702188 76 238 834 Kč 

BD - G 2015/II 105 775 621 Kč 1,233137674 130 435 903 Kč 

 

 Ceny za konstrukční celky 

Na základě analýzy rozpočtů bytových domů v databázi jsou rozděleny položky 

z jednotlivých rozpočtů do konstrukčních celků, aby bylo možné určit, jaké 

náklady byly vynaloženy na základy, stavbu (její jednotlivé konstrukční části) 

a zastřešení objektu. Toto roztřídění položek je provedeno na základě nového 

rozčlenění stavební výroby na konstrukční celky (viz Tabulka 7.1). Výsledné 

hodnoty lze vidět v Tabulce 10.2 v zelené sekci – Ceny za konstrukční celky. 

 Ceny za 1 m3 obestavěného prostoru 

Jedná se o nejpoužívanější rozpočtový ukazatel pro stanovení orientační ceny 

objektu v předinvestiční fázi projektu. Investor tak získá velmi rychle poměrně 

přesný odhad ceny za celou stavbu. Pro účely této bakalářské práce je proveden 

výpočet ceny za obestavěné prostory jak celého objektu, tak jednotlivých 

konstrukčních celků. 

Cena za 1 m3 obestavěného prostoru celé stavby je vypočítána vydělením 

celkové ceny za objekt (po indexaci) a  celkovým obestavěným prostorem 

objektu. Vzorec pro stanovení ceny za m3 celé stavby vypadá takto: 

 
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑣𝑏𝑦

𝑂𝑃 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 =  𝑪𝒆𝒏𝒂 𝒛𝒂 𝟏 𝒎𝟑 𝒄𝒆𝒍é 𝒔𝒕𝒂𝒗𝒃𝒚   (9) 

 

Po dosazení do vzorce pro BD – A: 

 

58 094 425 𝐾č

10 617,35 𝑚3  =  𝟓 𝟒𝟕𝟏, 𝟔𝟓 𝑲č/𝒎𝟑   (10) 
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Dále je proveden výpočet cen za 1 m3 jednotlivých konstrukčních celků – základů, 

stavby a zastřešení. Výpočet je obdobný jako u výpočtu ceny za 1 m3 celého 

objektu. Výsledné hodnoty jsou tedy získány podílem mezi cenou za konstrukční 

celek a jeho kubaturou. Vzorec pro výpočet je: 

 
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑧𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘č𝑛í 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑘

𝑂𝑃 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘č𝑛íℎ𝑜 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑢
 =  𝑪𝒆𝒏𝒂 𝒛𝒂 𝟏 𝒎𝟑 𝒌𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒌č𝒏í𝒉𝒐 𝒄𝒆𝒍𝒌𝒖  (11) 

 

Po dosazení do vzorce pro BD – A: 

Pro základy: 

4 530 175 𝐾č

 478,99 𝑚3  =  𝟗 𝟒𝟓𝟕, 𝟕𝟐 𝑲č/𝒎𝟑    (12) 

Pro stavbu: 

51 793 873 𝐾č

 9 755,95 𝑚3  =  𝟓 𝟑𝟎𝟖, 𝟗𝟓 𝑲č/𝒎𝟑    (13) 

Pro zastřešení: 

1 770 377 𝐾č

 382,41 𝑚3  =  𝟒 𝟔𝟐𝟗, 𝟓𝟐 𝑲č/𝒎𝟑    (14) 

 

Tímto způsobem jsou provedeny výpočty pro všechny bytové domy v databázi a 

výsledné hodnoty lze vidět v Tabulce 10.2 v modré sekci s názvem Ceny za 

1m3 OP. 

 Ceny za 1 m2 ploch 

Pro výpočet cen za 1 m2 konstrukčních celků je využito dvou hodnot. Zastavěné 

plochy stavby a užitné plochy místností. Důvodem této volby je to, že tyto dvě 

hodnoty investor v předinvestiční fázi většinou zná, nebo má o nich alespoň 

přibližnou představu.  

Cena za 1m2 základů a zastřešení je vypočítána podílem mezi celkovou cenou 

za základy nebo zastřešení a zastavěnou plochou stavby. Vzorec pro výpočet 

vypadá takto: 

 
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑧á𝑘𝑙𝑎𝑑ů/𝑧𝑎𝑠𝑡ř𝑒š𝑒𝑛í

𝑍𝑎𝑠𝑡𝑎𝑣ě𝑛á 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎
 =  𝑪𝒆𝒏𝒂 𝒛𝒂 𝟏 𝒎𝟐 𝒛á𝒌𝒍𝒂𝒅ů/𝒛𝒂𝒔𝒕ř𝒆š𝒆𝒏í   (15) 
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Po dosazení do vzorce pro BD – A: 

Pro základy: 

4 530 175 𝐾č

 903,74 𝑚2
 =  𝟓 𝟎𝟏𝟐, 𝟕𝟑 𝑲č/𝒎𝟐     (16) 

Pro zastřešení: 

1 770 377 𝐾č

 903,74 𝑚2
 = 𝟏 𝟗𝟓𝟖, 𝟗𝟔 𝑲č/𝒎𝟐     (17) 

 

Jednotková cena za 1 m2 stavby je vypočítána vydělením celkové ceny za 

stavbu a množstvím m2 užitných ploch. Výpočtový vzorec je potom: 

 
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑣𝑏𝑦

𝑈ž𝑖𝑡𝑛á 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑚í𝑠𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡í
 =  𝑪𝒆𝒏𝒂 𝒛𝒂 𝟏 𝒎𝟐 𝒔𝒕𝒂𝒗𝒃𝒚    (18) 

 

Po dosazení do vzorce pro BD – A: 

 
51 793 873 𝐾č

 2 680,48 𝑚2  = 𝟏𝟗 𝟑𝟐𝟐, 𝟔𝟏 𝑲č/𝒎𝟐     (19) 

 

Takto jsou provedeny výpočty pro všechny bytové domy v databázi a výsledky 

jsou zapsány v Tabulce 10.2 v oranžové sekci Ceny za 1 m2 ploch. 
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Tabulka 10.2 – Cenová analýza BD v databázi, [vlastní zpracování autora] 

CENOVÁ ANALÝZA BD - A BD - B BD - C PD - D BD - E PD - F BD - G 

CENA PO 

INDEXACI 

CENA 

(bez DPH) 
58 094 425 Kč 76 083 815 Kč 57 586 898 Kč 177 525 908 Kč 74 225 590 Kč 76 238 834 Kč 130 435 903 Kč 

CENY ZA 

KONSTR. 

CELKY 

ZÁKLADY 4 530 175 Kč 5 016 844 Kč 2 516 353 Kč 13 406 960 Kč 2 536 483 Kč 4 309 187 Kč 8 385 227 Kč 

STAVBA 51 793 873 Kč 67 900 591 Kč 52 146 892 Kč 158 252 399 Kč 68 276 502 Kč 70 542 491 Kč 116 767 802 Kč 

ZASTŘEŠENÍ 1 770 377 Kč 3 166 381 Kč 2 923 653 Kč 5 866 549 Kč 3 412 606 Kč 1 387 155 Kč 5 282 874 Kč 

CENY ZA 

1 m3 OP 

CELÝ OBJEKT 5 471,65 Kč 5 279,70 Kč 5 701,19 Kč 7 528,83 Kč 7 494,07 Kč 5 034,59 Kč 5 325,11 Kč 

ZÁKLADY 9 457,72 Kč 5 921,89 Kč 4 891,21 Kč 8 444,37 Kč 5 960,90 Kč 5 948,38 Kč 6 254,87 Kč 

STAVBA 5 308,95 Kč 5 175,60 Kč 5 612,36 Kč 7 426,00 Kč 7 393,78 Kč 4 963,38 Kč 5 161,47 Kč 

ZASTŘEŠENÍ 4 629,52 Kč 7 129,92 Kč 9 912,13 Kč 8 612,08 Kč 13 943,23 Kč 6 734,15 Kč 9 949,57 Kč 

CENY ZA 

1 m2 

PLOCH 

ZÁKLADY 

(zastav. pl.) 
5 012,73 Kč 4 585,39 Kč 2 379,33 Kč 9 454,84 Kč 3 884,95 Kč 8 070,24 Kč 5 096,33 Kč 

STAVBA 

(užitné pl.) 
19 322,61 Kč 17 445,28 Kč 19 740,42 Kč 26 573,51 Kč 26 434,05 Kč 17 976,69 Kč 16 088,48 Kč 

ZASTŘEŠENÍ 

(zastav. pl.) 
1 958,96 Kč 2 894,07 Kč 2 764,45 Kč 4 137,20 Kč 5 226,84 Kč 2 597,86 Kč 3 210,80 Kč 
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 Porovnání vypočtených hodnot cenové analýzy 

V Tabulce 10.2 lze vidět výsledné hodnoty cenové analýzy. Nejdražší objekt 

z celé databáze je PD – D. Je to dáno tím, že se jedná o objekt s největším 

počtem podlaží. Je zakládán na nákladných hlubinných pilotech 

a zastřešen plochou a částečně i šikmou střechou. Naopak nejlevnější je BD – C. 

Jedná se o pouze tří podlažní bytový dům založený na patkách a pasech 

a zastřešený plochou střešní konstrukcí. 

V zelené sekci Ceny za konstrukční celky lze vidět rozčlenění celkových nákladů 

objektu na náklady za základy, stavbu a zastřešení objektů.   

Ceny za 1 m3 obestavěného prostoru celého objektu (modrá sekce) jsou u všech 

objektů v databázi velmi podobné. Pouze u PD – D a BD – E je cena za m3 

výrazně vyšší. U PD – D je to dáno tím, že se jedná o monolitickou konstrukci, 

která je založena na pilotech a zastřešena složitější konstrukcí střechy. V případě 

BD – E cenu za 1 m3 celého objektu výrazně navyšuje konstrukce ploché střechy, 

která je vegetační a pochozí. 

Poslední část cenové analýzy tvoří srovnání cen za 1 m2 ploch (oranžová sekce). 

Tyto hodnoty následně tvoří vstupy pro sestavení oceňovacího formuláře.  

Náklady na základy vycházejí nejlevněji u BD – C protože je objekt založen 

na pasech a patkách a je zakládán na stabilním podloží. Navíc má objekt pouze 

tři podlaží tudíž zakládání nemusí být tak hluboké. Naopak nejvyšší cenu za 1 m2 

základů má PD – D kvůli hlubinnému zakládání na pilotech v nestabilním podloží.  

U porovnání cen za 1 m2 stavby vychází nejlevněji BD – G. Jedná se o převážně 

zděnou svislou konstrukci s plastovými výplněmi otvorů a s jednoduchou 

skladbou fasády. Největší náklady na 1 m2 stavby mají objekty PD – D a BD – E. 

Jak již bylo výše zmíněno, u PD – D je to dáno tím, že se jedná o monolitickou 

svislou konstrukci. Cenu za stavbu u BD – E potom navyšuje částečné prosklení 

vnějších stěn, poměrně velké rozpětí stropních monolitických konstrukcí a vysoký 

standard podlahových konstrukcí (v bytových jednotkách je provedena nášlapná 

vrstva z přírodních materiálů). 

Cena za 1 m2 zastřešení je nejmenší u BD – A. Konstrukce ploché střechy tohoto 

objektu má velmi jednoduchou skladbu. Zateplení tvoří dvě vrstvy EPS a svrchní 

vrstvu asfaltový pás. Nákladnější a složitější střešní konstrukci má BD – E. Jedná 

se o vegetační střechu ve více úrovních, která je navíc částečně pochozí. 
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 Tvorba rozpočtových ukazatelů na měrnou jednotku 

Pro tvorbu rozpočtových ukazatelů je zvolen nejčastější ukazatel na měrnou 

jednotku a to cena za 1 m3 obestavěného prostoru objektu. V předešlé cenové 

analýze jsou vypočteny jednotkové ceny za obestavěný prostor všech objektů 

v databázi a z nich jsou stanoveny minimální, průměrné a maximální hodnoty. 

Výsledné hodnoty jsou zapsány v Tabulce 10.3 v modré sekci Ceny za 1 m3 OP. 

Následně je proveden výpočet minimálních, průměrných a maximálních hodnot 

pro ceny za 1 m2 ploch – základů, stavby a zastřešení (viz Tabulka 10.3 – 

oranžová sekce Ceny za 1 m2 ploch). Tyto výsledky tvoří vstupní hodnoty 

pro tvorbu oceňovacího formuláře.  

Tabulka 10.3 – Ceny za 1 m3 OP a 1 m2 ploch, [vlastní zpracování autora] 

CENY ZA MĚRNÉ JEDNOTKY MIN PRŮMĚR MAX 

CENY ZA 

1 m3 OP 
CELÝ OBJEKT 5 034,59 Kč 5 976,45 Kč 7 528,83 Kč 

CENY ZA 

1 m2 

PLOCH 

ZÁKLADY (zastav. pl.) 2 379,33 Kč 5 497,69 Kč 9 454,84 Kč 

STAVBA (užitné pl.) 16 088,48 Kč 20 511,58 Kč 26 573,51 Kč 

ZASTŘEŠENÍ (zastav. pl.) 1 958,96 Kč 3 255,74 Kč 5 226,84 Kč 

 

V Tabulce 10.3 si lze všimnout, že maximální hodnota pro cenu za 1 m3 

obestavěného prostoru se liší od průměru o 1 552,38 Kč. Je to dáno tím, 

že jednotkové ceny u PD – D a BD – E byly výrazně vyšší než ostatní bytové 

domy v databázi, které měli velmi podobné jednotkové ceny. Minimální hodnota 

je potom o 941,86 Kč nižší než průměr.  

U cen za 1 m2 základů tvoří minimální hodnotu jednoduché plošné základy 

a naopak maximální hodnotu hlubinné zakládání na pilotech. Minimální cenu za 

1 m2 stavby představuje velmi jednoduchá nosná konstrukce (převážně zděná) 

s ekonomickými výplněmi otvorů, jednoduchou podlahovou konstrukcí a méně 

nákladným technickým vybavením. Maximální hodnotu potom tvoří technologicky 

složitější nosná konstrukce (monolitická), prosklené fasády, podlahy z přírodních 

materiálů a objekty s vysokými nároky na technické vybavení. U cen za 1 m2 

zastřešení tvoří minimální hodnotu velmi jednoduchá střešní konstrukce 

(většinou plochá) se svrchní vrstvou z asfaltových pasů. A naopak maximální 

hodnotu tvoří složitější, víceúrovňové, vegetační či pochozí střechy.  
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 Porovnání rozpočtových ukazatelů 

Na závěr cenové analýzy je provedeno porovnání jednotkových cen objektů 

a rozpočtových ukazatelů Kč/m3 obestavěného prostoru objektu. Pro porovnání 

jsou zvoleny rozpočtové ukazatele od společností ÚRS CZ a.s. a RTS a.s. 

Ukazatel od ÚRS CZ a.s. je přebrán z publikace RUSO 2020 a od společnosti 

RTS a.s. je ukazatel převzat z internetového uložiště RTS Cloud 

(www.rtscloud.cz). Jedná se o orientační ceny na m3 obestavěného prostoru pro 

domy bytové netypové (zatřídění dle JKSO – 803 5). Konstrukčně materiálová 

charakteristika není v tomto případě nijak zohledněna. Je to z toho důvodu, 

že objekty v databázi mají různé konstrukční systémy a z nich je poté vytvořen 

jeden rozpočtový ukazatel, se kterým je následně provedeno porovnání. 

Celé srovnání jednotkových cen objektů s vlastním ukazatelem a ukazatelem 

od společností ÚRS CZ a.s. a RTS a.s. lze vidět na Grafu 10.1. 

Graf 10.1 – Porovnání rozpočtových ukazatelů, [vlastní zpracování autora] 

 

V Grafu 10.1 si lze všimnout, že jsou jednotkové ceny u většiny objektů velmi  

podobné. Výrazně vyšší extrém tvoří objekty PD – D a BD – E. Důvodem jsou již 

dříve zmiňované více nákladné svislé konstrukce (monolitické), zakládání 

na pilotech (u PD – D) a vegetační střešní konstrukce (u BD – E). Rozpočtové 

ukazatele od společností ÚRS CZ a.s. a RTS a.s. jsou potom vyšší než vypočtený 

vlastní ukazatel. Možným důvodem tohoto rozdílu může být větší zastoupení 

nákladnějších staveb v databázi při tvorbě rozpočtových ukazatelů těchto 

společností. 
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11 Návrh stanovení ceny bytových domů 

v předinvestiční fázi 

Aby bylo možné stanovit ten nejvíce efektivní způsob stanovení ceny bytových 

domů v předinvestiční fázi, bylo osloveno několik developerských 

a investorských firem, kterých se tato problematika týká. Hlavní otázkou bylo, 

co investora v této fázi projektu zajímá nejvíce. Jestli je to zastavěná plocha 

stavby, počet bytů, počet parkovacích stání, typ konstrukce, atd.  

Ze získaných informací vyplývá, že věc, která je pro investora zásadní, 

je počet m2 užitných ploch. Tuto hodnotu investor vynásobí nákladovým číslem 

za 1 m2 z obdobného projektu a získá tak orientační nákladovou cenu, kterou pak 

doplní o další náklady související se stavbou. Ze situace na trhu následně doplní 

předpokládanou prodejní cenu a výsledek je hotový. Celý tento proces nezabere 

více než pár minut a investor tak zjistí, jestli projekt má smysl, či ne. Dalším velmi 

důležitým aspektem je potom zastavěná plocha objektu, která se odvíjí 

od informací z územního plánu. 

Na základě těchto poznatků je vytvořen oceňovací formulář, pomocí kterého 

investor velmi rychle získá předpokládané základní rozpočtové náklady 

na objekt, viz Tabulka 11.1. Vyplnění tohoto formuláře je velmi rychlé a stačí projít 

pouze třemi kroky: 

1. Zadat předpokládanou zastavěnou plochu stavby 

2. Zadat celkové množství m2 užitných ploch místností 

3. Zvolit míru standardu jednotlivých konstrukčních celků 

Zastavěná plocha slouží ve formuláři pro výpočet ceny základů a zastřešení. 

Z předchozí cenové analýzy byly zjištěny minimální, maximální a průměrné ceny 

za 1 m2 základů a zastřešení (Tabulka 10.3). Minimální ceny jsou ukryty pod 

mírou standardu 1, průměrné ceny pod mírou standardu 3 a maximální ceny pod 

mírou standardu 5. Ceny pro míru standardu 2 a 4 jsou vypočítány průměrem 

mezi minimální a průměrnou cenou pro dvojku a průměrem mezi maximální 

a průměrnou cenou pro čtyřku. 

Užitné plochy místností potom poskytují podklad pro výpočet jednotkových cen 

pro stavbu. V rámci cenové analýzy je provedeno roztřídění položek rozpočtu 

do jednotlivých konstrukčních celků. Díky tomuto třídění je možné zjistit jejich 

procentuální podíly cen z celkové ceny za stavbu. Toto roztřídění je provedeno 

pro všechny bytové domy v databázi a po vyhodnocení jsou zjištěny minimální, 

průměrné a maximální procentuální podíly. 
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Minimální procentuální podíly jsou ukryty pod mírou standardu 1, průměrné pod 

mírou standardu 3 a maximální pod mírou standardu 5. Pro míru standardu 2 a 4 

je vždy vypočítán průměr mezi minimálním a průměrným procentem pro dvojku 

a pro čtyřku průměr mezi maximálním a průměrným procentem. Výsledné 

hodnoty jednotlivých jednotkových cen pro míry standardu 1 až 5 jsou vypočteny 

vynásobením daného podílového procenta průměrnou cenou za 1m2 užitných 

ploch zjištěnou v cenové analýze. 

Tabulka 11.1 – Oceňovací formulář, [vlastní zpracování autora] 

 

Míra standardu určuje předpokládanou složitost a nákladovou náročnost 

konstrukčního celku. Číslo jedna minimální náročnost, číslo tři střední/průměrnou 

náročnost a číslo pět maximální náročnost.  

Pro správné nastavení míry standardu je dobré mít alespoň trochu povědomí 

o tom, které konstrukční celky jsou nákladnější a které méně. Pro případ, že 

uživatel není úplně schopen rozeznat, co konkrétně ovlivňuje složitost 

a nákladovou náročnost daného konstrukčního celku, poslouží mu Tabulka 11.2, 

ve které je vše blíže specifikováno. 
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Tabulka 11.2 – Parametry ovlivňující standard konstrukcí, [vlastní zpracování 

autora] 

 

 

 Ověření funkčnosti oceňovacího formuláře na BD - X 

Pro ověření funkčnosti oceňovacího formuláře byl zvolen jeden bytový dům 

(BD - X) o třech nadzemních podlažích, ve kterých se nachází 19 bytových 

jednotek. Objekt je založen na železobetonových pasech a základové desce. 

Svislá konstrukce je zděná z keramických tvárnic a celý bytový dům je zastřešen 

plochou střechou. 

Rozpočet tohoto bytového domu je vytvořen v cenové úrovni 2020/I a tak není 

potřeba jeho cenu indexovat. Celkové základní rozpočtové náklady na objekt činí 

46 424 926,00 Kč bez DPH. 
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Obrázek 11.1 – Karta bytového domu – X, [vlastní zpracování autora] 

 

Na kartě bytového domu X (Obrázek 11.1) jsou zobrazeny základní informace 

o objektu, na kterém je následně provedeno ověření funkčnosti oceňovacího 

formuláře. Uvedené hodnoty jsou získány z projektové dokumentace pro 

provádění stavby. 

Celková užitná plocha všech místností je 1 874,40 m2, z toho 1 409,40 m2  

připadá na plochy bytových jednotek. Zastavěná plocha celého objektu činí 

767,60 m2 a obestavěný prostor 7 740,00 m3. K objektu také náleží parkovací 

plochy, které však nejsou jeho přímou součástí a tak nejsou do celkové ceny 

zahrnuty a ve výpočtu potom nejsou zahrnuty. 

Na základě těchto zjištěných informací z projektové dokumentace pro provádění 

stavby je vyplněn a nakonfigurován oceňovací formulář. Výsledné nastavení 

formuláře lze vidět v Tabulce 11.3. 

 

Typ Objektu 

Počet podlaží 

Počet bytových jednotek 

Počet komerčních prostor 

Parkovací plochy v objektu 

Zastavěná plocha 

Obestavěný prostor 

Typ svislé konstrukce 

Konstrukce základů 

Tvar střechy 

Cena objektu (2020/I) 

Bytový dům 

3 (0 podzemní podlaží, 3 nadzemní podlaží) 

19 

0 

Ne  

767,60 m2 

7 740,00 m3  

Zděná 

Základové pasy a deska 

Plochá 

46 424 926,00 Kč bez DPH 

X 
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Tabulka 11.3 – Oceňovací formulář dle BD – X, [vlastní zpracování autora] 

 

Do oceňovacího formuláře (Tabulka 11.3) je nejprve zadána celková výměra 

zastavěné plochy objektu a součet všech užitných ploch místností. Následně jsou 

zvoleny míry standardu jednotlivých konstrukčních celků. 

Zakládání BD – X je standardní na základových patkách a základové desce. 

Pro Zakládání objektu je tedy zvolena střední hodnota s číslem 3. Svislé 

konstrukce vnější jsou zděné z keramických tvárnic, zateplené systémem ETICS, 

na kterém je standardní fasáda. Pro takto provedené svislé konstrukce je zvolena 

hodnota 3. Příčky jsou provedeny standardně z keramických příčkovek. Standard 

Svislých konstrukcí vnitřních je tedy zvolen číslem 3. Výplně otvorů tvoří klasická 

plastová okna s dvojsklem. Vchodové dveře do bytů jsou protipožární a ostatní 

interiérové dveře jsou klasické laminátové s malou mírou prosklení. Pro Výplně 

otvorů je tedy stanovena střední hodnota 3. Lehce vyšší míra standardu 

je zvolena pro Vodorovné konstrukce (číslem 4). Do těch jsou započítány mírně 

nadstandardní podlahové krytiny z velkoformátových dlaždic a monolitické 

provedení stropních konstrukcí. 

Jelikož se jedná o bytový dům s velmi nízkou spotřebou energie, jsou náklady 

na technické vybavení mírně vyšší. Z tohoto důvodu je pro Technické vybavení 

zvolena hodnota 4. Ostatní náklady, jako například náklady na dopravu a přesun 
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hmot, jsou nastaveny na střední hodnotu (číslo 3), protože se jedná o poměrně 

nízkou budovu s krátkou vzdáleností od dodavatelů. 

Celý objekt je zastřešen plochou střechou. Spádová vrstva je tvořena 

polystyrénem a svrchní plášť je ze dvou vrstev asfaltových pasů. Na střeše se 

nachází pouze jeden výlez a strojovna výtahu. Pro Zastřešení objektu byla tedy 

zvolena mírně nižší hodnota standardu s číslem 2. 

Odhad celkových základních rozpočtových nákladů na objekt dle oceňovacího 

formuláře činí 47 680 663,75 Kč bez DPH. 

 Porovnání vypočtených cen BD – X 

Celková cena BD – X získaná z projektové dokumentace pro provádění stavby 

je následně porovnána s výslednou hodnotou z oceňovacího formuláře, vlastním 

ukazatelem na Kč/m3 obestavěného prostoru a ukazateli na Kč/m3 obestavěného 

prostoru od společností RTS a.s. a ÚRS CZ a.s. 

Odhad celkové ceny dle vlastního ukazatele je vypočítán vynásobením celkovým 

množstvím m3 obestavěného prostoru a jednotkovou cenou za m3 získanou 

v cenové analýze (viz Tabulka 10.3 – průměrná cena za 1m3 obestavěného 

prostoru). 

Pro získání orientační ceny dle společnosti RTS a.s. a ÚRS CZ a.s. byly použity 

cenové ukazatele na m3 obestavěného prostoru. Jednotková cena od společnosti 

ÚRS CZ a.s. je převzata z publikace RUSO 2020 (803 5 Domy bytové netypové). 

Cenový ukazatel RTS a.s. je přejatý z online zdroje RTS Cloud (803 5 Domy 

bytové netypové). Následně jsou tyto jednotkové ceny vynásobeny kubaturou 

obestavěného prostoru a tím jsou získány celkové orientační náklady na objekt.  

Výsledky porovnání cen lze vidět v Grafu 11.1. 
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Graf 11.1 – Porovnání vypočtených cen BD – X, [vlastní zpracování autora] 

 

V Grafu 11.1 si lze všimnout, že jsou orientační ceny společností RTS a.s. a ÚRS 

CZ a.s. vyšší, a to o více než 10 % (RTS a.s. = 53 638 200,00 Kč, ÚRS CZ a.s. 

= 51 091 740,00 Kč). To je dáno tím, že tyto společnosti počítají při tvorbě 

rozpočtových ukazatelů s určitou rezervou. Většinou je to kolem 15 %. 

Výsledná orientační cena vypočítaná oceňovacím formulářem je také lehce vyšší 

(oceňovací formulář = 47 680 663,75 Kč). Rozdíl vypočítané ceny a ceny 

rozpočtu z dokumentace pro provádění stavby BD - X je pouze 2,7 % což je stále 

poměrně přesný odhad vzhledem k tomu, že se jedná o předpokládanou cenu 

objektu stanovenou v předinvestiční fázi projektu.  

Poměrně přesná předpokládaná cena stavby vyšla u výpočtu pomocí vlastního 

rozpočtového ukazatele (vlastní ukazatel = 46 257 723,00 Kč). Odchylka 

výsledné ceny stanovené pomocí vlastního rozpočtového ukazatele od ceny 

BD - X získané z položkového rozpočtu činí pouze 167 203,00 Kč. 
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12 Závěr 

V úvodní části této bakalářské práce byla objasněna teorie pojmů související 

s problematikou týkající se stanovování ceny bytového domu v předinvestiční 

fázi projektu. Pozornost byla věnována termínům jako bytový dům, obestavěný 

prostor, rozpočet, ceny, náklady a kalkulace ve stavebnictví. Další kapitoly 

teoretické části byly zaměřeny na současné oceňování staveb v předinvestiční 

fázi projektu. Především na společnosti, které se touto problematikou zabývají 

a na možné alternativy odhadu orientačních cen objektů. 

Praktickou část tvoří nejprve tvorba nového rozčlenění stavební výroby 

na konstrukční celky. A to na tři hlavní – základy, stavba a zastřešení, z nichž se 

část stavby dále dělí na sedm konstrukčních celků. Toto rozdělení následně 

umožňuje investorovi lépe specifikovat standard prováděných konstrukcí. 

Hlavní základnu pro následnou tvorbu ukazatelů tvoří vlastní databáze objektů. 

Ta se skládá z pěti bytových a dvou polyfunkčních domů. Následně byla 

provedena velikostní a cenová analýza celé databáze, na základě které byly 

vytvořeny vlastní rozpočtové ukazatele na měrné jednotky. Pro srovnání 

s komerčními ukazateli byl vytvořen ukazatel Kč/m3 obestavěného prostoru a pro 

následnou tvorbu vlastního oceňovacího formuláře byly vytvořeny ukazatele 

Kč/m2 ploch. Při porovnání vlastního ukazatele Kč/m3 obestavěného prostoru 

s ukazateli od společností ÚRS CZ a.s. a RTS a.s. bylo zjištěno, že jsou komerční 

ukazatele vyšší než vypočítaný vlastní ukazatel (ukazatel společnosti ÚRS CZ 

a.s. byl vyšší o 624,55 Kč/m3 OP a ukazatel společnosti RTS a.s. byl vyšší 

o 953,55 Kč/m3 OP). 

Výsledkem celé bakalářské práce je vytvoření funkčního oceňovacího formuláře 

pro stanovení předběžné orientační ceny bytových domů. Vypočítaná cena 

formulářem zahrnuje celkové základní rozpočtové náklady na výstavbu objektu. 

Vstupní hodnoty pro sestavení tohoto formuláře tvoří jednotkové ceny za 1 m2 

základů, stavby a zastřešení (zjištěné na základě cenové analýzy). Postup 

vyplnění oceňovacího formuláře je velmi jednoduchý a rychlý. Stačí zadat pouze 

zastavěnou plochu objektu, celkové množství užitných ploch místností 

a nakonfigurovat míru standardu jednotlivých konstrukčních celků. Formulář 

následně automaticky vypočítá celkové odhadované náklady na realizaci stavby. 

V závěru je provedeno ověření funkčnosti nově vytvořeného oceňovacího 

formuláře na vzorovém bytovém domu. Porovnáním bylo zjištěno, že se cena 

vypočtená oceňovacím formulářem liší od ceny položkového rozpočtu 

z dokumentace pro provádění stavby pouze o 2,7 %, což je stále poměrně přesný 

odhad ceny v předinvestiční fázi, kdy potřebuje investor znát orientační náklady 

na realizaci projektu. 
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14 Seznam zkratek 

Atd.  A tak dále 

Př.  Příklad 

Apod.  A podobně 

Tj.  To je 

OP  Obestavěný prostor 

UP  Užitná plocha 

BD  Bytový dům 

PD  Polyfunkční dům 

ČSN  Česká technická norma 

FM  Facility management 

Min.  Minimálně/minimum 

Max.  Maximálně/maximum 

CS ÚRS Cenová soustava ÚRS 

RUSO  Rozpočtové ukazatele stavebních objektů 

C.Ú.  Cenová úroveň 

BD – A Bytový dům A 

BD – B Bytový dům B 

BD – C Bytový dům C 

PD – D Polyfunkční dům D 

BD – E Bytový dům E 

PD – F Polyfunkční dům F 

BD – G Bytový dům G 

BD – X Bytový dům X 

K-ce  Konstrukce 

ŽB  Železobeton 

UT  Upravený terén 

Kč  Koruna česká 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

m2  Metr čtvereční 

m3  Metr krychlový 

JKSO  Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní 

povahy 
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