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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá porovnáváním celkových cen a tvorbou rozpočtových 

ukazatelů v jednotlivých fázích dokumentace pro objekty patřící mezi veřejné zakázky. 

V první řadě vymezuje základní pojmy a definice týkající se této problematiky. V druhé, 

obsáhlejší části je popsána tvorba nové datové základny objektů, která je sestavena 

z dvaceti subjektů projektovaných v posledních čtyřech letech. Objekty v databázi jsou 

pro budoucí přesnější porovnávání a tvorbu ukazatelů indexovány přechodnými indexy. 

V této části nalezneme komparaci cen objektů v různých fázích dokumentace a také 

vypočtené dva měrné rozpočtové ukazatele, jež se váží k jednotkové ceně za metr 

krychlový obestavěného prostoru a k ceně za metr čtvereční podlahové plochy. Z těchto 

ukazatelů posléze vytvořený průměrný ukazatel orientační ceny slouží k rychlému 

ocenění podobného typu objektů ve fázi studie. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že 

při studii v porovnání s podrobnějšími fázemi dokumentace často dochází k výrazným 

cenovým rozdílům, které mohou negativně ovlivnit budoucnost daného projektu. 

Hlavním výsledkem práce jsou vytvořené průměrné orientační ceny za měrnou jednotku 

pro budovy občanské výstavby, budovy pro výrobu a služby a pro objekty pozemní 

zvláštní. V poslední části práce jsem vytvořil metodu podrobnějšího výpočtu jednotkové 

ceny objektu ve fázi studie. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

budova, cena, databáze, dokumentace pro provedení stavby, dokumentace pro stavební 

povolení, index, měrné ukazatele, metody oceňování, obestavěný prostor, odhad, 

podlahová plocha, položkový rozpočet, studie 

 



ABSTRACT 

This thesis is dedicated to comparing overall prices as well as the creation of budget 

indicators in individual phases of documentation for buildings belonging among public 

orders. The thesis primarily determines fundamental terms and definitions regarding this 

issue.  The creation of a new database for the buildings that is compiled of twenty subjects 

projected in the last four years is described in the second more detailed part. Objects in 

this database are indexed by temporal indexes for the sake of future more accurate 

comparisons and the creation of indicators. The comparison of the objects' prices in 

different phases of documentation can be found in this part along with two calculated 

specific budget indicators corresponding to unit price per one cubic meter of building 

volume and to the price per one meter squared of floor area. The average indicator for 

informative price based on previous indicators is then created for faster evaluation of 

similar types of objects in their study phase. Performed research has revealed significant 

differences between study phase prices and the prices of more detailed phases of 

documentation that can negatively affect the future of a specific project. The main 

conclusion of this thesis are average overall unit prices for civil constructions, production 

and service buildings as well as other specific buildings. In the final part I have created 

methods of a more accurate calculation for the unit price of buildings in the study phase 

of documentation. 

 

KEYWORDS 

building, price, database, project documentation for construction implementation, project 

documentation for building permit, index, unit indicators, methods of evaluation, building 

volume, estimate, floor area, appropriation budget, study 



BIBLIOGRAFICKÁ CITACE  

Bc. Lukáš Hrstka Analýza rozdílů podrobnosti rozpočtu v závislosti na stupni 

dokumentace. Brno, 2021. 152 s., 6 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické 

v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Ing. et Ing. 

Martin Tuscher  

 



 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY ZÁVĚREČNÉ 

PRÁCE  

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce s názvem Analýza rozdílů 

podrobnosti rozpočtu v závislosti na stupni dokumentace je shodná s odevzdanou 

listinnou formou.  

V Brně dne 14. 1. 2021  

  Bc. Lukáš Hrstka 

autor práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ O PŮVODNOSTI ZÁVĚREČNÉ PRÁCE  

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Analýza rozdílů podrobnosti rozpočtu 

v závislosti na stupni dokumentace zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité 

informační zdroje.  

V Brně dne 14. 1. 2021  

  Bc. Lukáš Hrstka 

autor práce  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

V první řadě bych chtěl poděkovat vedoucímu práce, panu Ing. et Ing. Martinu 

Tuscherovi za odborné vedení, ochotu a pomoc při zpracování mé diplomové práce. Dále 

chci poděkovat všem, jež se mi snažili vyjít vstříc při sběru dat. V neposlední řadě bych 

rád poděkoval své rodině za veškerou podporu, péči a trpělivost, kterou se mnou měli. 

  



Obsah 

1 Úvod ........................................................................................................................ 13 

2 Základní pojmy ....................................................................................................... 15 

2.1 Projektová dokumentace .................................................................................. 15 

2.2 Studie stavby (STS).......................................................................................... 15 

2.3 Dokumentace pro stavební povolení (DSP) ..................................................... 15 

2.4 Dokumentace pro provedení stavby (DPS) ...................................................... 16 

2.5 Způsoby ocenění v závislosti na fázi dokumentace ......................................... 16 

2.6 Subjekty stavebního trhu .................................................................................. 17 

 Investor (objednatel) ................................................................................. 17 

 Dodavatel (zhotovitel) .............................................................................. 18 

 Projektant .................................................................................................. 18 

2.7 Funkční třídění pozemních staveb ................................................................... 18 

 Stavby pro bydlení .................................................................................... 18 

 Občanské stavby ....................................................................................... 18 

 Průmyslové stavby .................................................................................... 19 

 Zemědělské stavby .................................................................................... 19 

2.8 Objekt ............................................................................................................... 19 

2.9 Stavba ............................................................................................................... 19 

2.10 Novostavba ................................................................................................... 19 

2.11 Rekonstrukce ................................................................................................ 19 

2.12 Modernizace ................................................................................................. 20 

2.13 Soubor staveb ............................................................................................... 20 

2.14 Obestavěný prostor ....................................................................................... 20 

 Základní obestavěný prostor ..................................................................... 20 

 Dílčí obestavěný prostor ........................................................................... 20 

2.15 Podlahová plocha .......................................................................................... 21 

2.16 Zastavěná plocha .......................................................................................... 21 

2.17 Životní cyklus projektu stavby ..................................................................... 21 

 Předinvestiční fáze .................................................................................... 21 

 Investiční fáze ........................................................................................... 21 

 Provozní fáze ............................................................................................ 21 



 Likvidační fáze ......................................................................................... 22 

2.18 Schéma vazeb stavebního projektu .............................................................. 22 

2.19 Cenové soustavy ........................................................................................... 22 

 Cenová soustava ÚRS Praha, a. s. ............................................................ 22 

 Cenová soustava RTS DATA ................................................................... 23 

2.20 Rozpočet ....................................................................................................... 23 

 Principy rozpočtování ............................................................................... 23 

 Výkaz výměr ............................................................................................. 24 

 Souhrnný rozpočet .................................................................................... 24 

 Odhad nákladů .......................................................................................... 24 

 Položkový rozpočet ................................................................................... 24 

 Měrné a účelové rozpočtové ukazatele ..................................................... 25 

 Tvorba měrných a účelových ukazatelů ................................................... 25 

2.21 Jednotná klasifikace stavebních objektů ...................................................... 25 

2.22 Zdroje financování ve stavebnictví .............................................................. 25 

 Veřejné ...................................................................................................... 26 

 Soukromé .................................................................................................. 26 

 Rezerva ..................................................................................................... 26 

2.23 Cena ve stavebnictví ..................................................................................... 26 

2.24 Cena .............................................................................................................. 27 

 Cena pořizovací ........................................................................................ 27 

 Cena reprodukční ...................................................................................... 27 

 Cena nabídková ......................................................................................... 27 

 Cena poptávková ....................................................................................... 27 

 Cena smluvní ............................................................................................ 27 

 Cenový index ............................................................................................ 27 

2.25 Veřejná zakázka ............................................................................................ 27 

 Veřejná zakázka malého rozsahu .............................................................. 28 

 Podlimitní veřejná zakázka ....................................................................... 28 

 Nadlimitní veřejná zakázka ...................................................................... 28 

2.26 Výběr dodavatelů pro veřejné zakázky ........................................................ 29 

3 EMPIRICKÁ ČÁST ............................................................................................... 30 



3.1 Ateliér Velehradský ......................................................................................... 30 

3.2 Cenová soustava ............................................................................................... 30 

3.3 Cenová rezerva ................................................................................................. 30 

3.4 Obestavěný prostor ........................................................................................... 30 

3.5 Podlahová plocha ............................................................................................. 31 

3.6 Index a jeho tvorba ........................................................................................... 31 

3.7 Cena objektů po indexaci ................................................................................. 31 

3.8 Měrné rozpočtové ukazatele ............................................................................ 33 

3.9 Objekty v databázi ............................................................................................ 33 

 Objekt č. 1 ................................................................................................. 33 

 Objekt č. 2 ................................................................................................. 38 

 Objekt č. 3 ................................................................................................. 42 

 Objekt č. 4 ................................................................................................. 46 

 Objekt č. 5 ................................................................................................. 50 

 Objekt č. 6 ................................................................................................. 54 

 Objekt č. 7 ................................................................................................. 58 

 Objekt č. 8 ................................................................................................. 62 

 Objekt č. 9 ................................................................................................. 66 

 Objekt č. 10 ............................................................................................... 70 

 Objekt č. 11 ............................................................................................... 74 

 Objekt č. 12 ............................................................................................... 78 

 Objekt č. 13 ............................................................................................... 82 

 Objekt č. 14 ............................................................................................... 86 

 Objekt č. 15 ............................................................................................... 90 

 Objekt č. 16 ............................................................................................... 94 

 Objekt č. 17 ............................................................................................... 98 

 Objekt č. 18 ............................................................................................. 102 

 Objekt č. 19 ............................................................................................. 106 

 Objekt č. 20 ............................................................................................. 110 

3.10 Procentuální rozdíly cen objektů dle dokumentace a JKSO ...................... 114 

 Procentuální rozdíl cen pro JKSO 8XX .................................................. 115 

 Procentuální rozdíl cen pro JKSO 801 ................................................... 119 



 Procentuální rozdíl cen pro JKSO 812 ................................................... 120 

 Procentuální rozdíl cen pro JKSO 815 ................................................... 123 

3.11 Průměrné jednotkové ukazatele .................................................................. 125 

 Průměrné jednotkové ukazatele pro JKSO 8XX .................................... 125 

 Průměrné jednotkové ukazatele pro JKSO 801 ...................................... 127 

 Průměrné jednotkové ukazatele pro JKSO 812 ...................................... 129 

 Průměrné jednotkové ukazatele pro JKSO 815 ...................................... 131 

3.12 Navrhovaný postup odhadu cen objektů ve fázi studie .............................. 133 

4 Závěr ..................................................................................................................... 140 

5 Seznam použitých zdrojů ...................................................................................... 143 

6 Seznam zkratek ..................................................................................................... 145 

7 Seznam tabulek, grafů a obrázků .......................................................................... 147 

8 Seznam příloh ....................................................................................................... 152 

 

 

 

 



13 

 

1 Úvod 

Hlavním cílem této diplomové práce je stanovení průměrného ukazatele orientační ceny 

na měrnou a účelovou jednotku stavebních objektů v různých stupních projektové 

dokumentace, a to jmenovitě ve fázi studie, dokumentace pro stavební povolení a ve 

stupni dokumentace pro provedení stavby. Tato práce je zaměřena na vytváření 

rozpočtových ukazatelů pro budovy občanské výstavby, budovy pro výrobu a služby 

a pro objekty pozemní zvláštní. Výsledné rozpočtové ukazatele mohou pro investory, 

dodavatele, projektanty, rozpočtáře anebo orgány veřejné správy zpřesnit jejich prvotní 

odhady plánovaných investic. Dále lze tyto rozpočtové ukazatele využít u soudního 

znalectví, kde mohou posloužit k poměrně přesnému odhadu pořizovacích nákladů už 

zrealizovaných projektů. 

Téma diplomové práce volně navazuje na můj předchozí výzkum, v němž jsem 

porovnával a vytvářel průměrné jednotkové ceny objektů sportovních hal ve fázi 

dokumentace pro provedení stavby. Výsledky předchozího výzkumu odhalily výrazné 

rozdíly oproti používaným cenám z komerčních cenových soustav, a proto jsem se 

rozhodl v této problematice pokračovat a pojmout ji šířeji. Z tohoto důvodu jsem se spojil 

s projekční kanceláří Ateliér Velehradský, která mi umožnila přístup do svých 

zpracovaných projektů. Jelikož se jedná o objekty, které jsou převážně atypické a ve 

vzájemném porovnání nemají jednotné funkční využití, není možné navrhnout společnou 

účelovou jednotku. Proto se tento průměrný ukazatel orientační ceny v práci neřeší. 

Měrné rozpočtové ukazatele jsou vytvořeny na základě nově vzniklé dvacetičlenné 

databáze. V té se nachází novostavby, které stářím vytvořené projektové dokumentace 

nepřesahují čtyři roky a svým financováním patří mezi zakázky veřejné. Databáze se dále 

dělí na tři části dle zkoumaných stupňů dokumentace, a to z důvodu, aby bylo možné 

přesněji určit problémové období, kde vznikají rozdíly. Z každé dostupné fáze 

dokumentace jsem získal cenový náklad stavby, který jsem posléze upravil cenovým 

indexem, abych dorovnal rozdíly vzniklé různými roky výstavby. Indexem upravené ceny 

jsem dále mezi sebou porovnával a hodnotil. S těmito cenami jsem vytvořil pro dostupné 

stupně dokumentace dva měrné rozpočtové ukazatele, a to jednotkovou cenu za m3 

obestavěného prostoru a cenu za m2 podlahové plochy. 
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Vypočtené měrné ukazatele jsou porovnávány dle stupňů dokumentace v rámci jednoho 

objektu a následně mezi objekty v celé databázi navzájem. Pomocí těchto rozpočtových 

ukazatelů jsou posléze vypočítány průměrné ukazatele orientačních cen, které vyjadřují 

jednotkovou cenu za oddíl v dané fázi dokumentace. 

Databáze se dělí dle jednotné klasifikace stavebních objektů do menších oddílů, a proto 

jsou také zpracovány průměrné ukazatele ceny jednotlivě pro budovy občanské výstavby, 

budovy pro výrobu a služby a pro objekty pozemní zvláštní. 

Díky jednotlivým průměrným ukazatelům lze poté určit vývoj a posun jednotkové ceny 

v různých fázích dokumentace. Všechny získané hodnoty, u nichž to je možné, jsou 

zpracovány do přehledných tabulek a grafů, k nimž je přidáno i slovní vysvětlení. 

V závěru diplomové práce navrhuji novou metodu výpočtu, která může sloužit 

k přesnějšímu vytvoření jednotkové ceny, která snižuje výsledné rozdíly při prvotním 

odhadu ceny.
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TEORETICKÁ ČÁST 

2 Základní pojmy 

Na začátku teoretické části jsou představeny základní pojmy, které jsou použity v této 

inženýrské práci.  

2.1 Projektová dokumentace 

Projektová dokumentace určuje technické, ekonomické a architektonické podrobnosti 

díla, díky nimž můžeme jednoznačně určit předmět dané zakázky. Projektová 

dokumentace popisuje podrobně záležitosti stavby, jako jsou materiály, provoz, 

technologie, dispozice atd. Projektová dokumentace by měla sloužit k vytvoření výkazu 

výměr, který je poté naceněn [4].  

Projektová činnost, která se musí při návrhu daného díla vytvořit, by měla být v souladu 

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Tento zákon 

popisujeme také jako zákon stavební. O obsahu různých dokumentací informuje též 

vyhláška o dokumentaci staveb č. 499/2006. 

2.2 Studie stavby (STS) 

Studii stavby (ve zkratce STS) můžeme popsat jako jednu z nejdůležitějších částí při 

návrhu jakéhokoliv projektu. Ve velké četnosti se po vypracování této prvotní 

dokumentace rozhoduje o budoucnosti projektovaného záměru. Její zpracování proto 

musí být velice kvalitní. 

Účelem studie je převážně vzájemné ujasnění si hlavních záležitostí, které se vážou 

k projektu, a to mezi investorem a zhotovitelem. Mezi zhotovitele studií můžeme jako 

jednotlivce zařadit například architekta, inženýra nebo technika. V rámci studie se 

provádí většinou více variant, popř. nadstandardně i různé alternativy [1]. 

Pokud dojde ke špatnému nebo nepřesnému zpracování studie, může se investor odvrátit 

od svého záměru daný projekt zbudovat.  

2.3 Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

DSP neboli dokumentace pro stavební povolení je dalším krokem pro realizaci daného 

projektu. Jedná se o výkresy k projektu, které se musí společně s dalšími podklady doložit 
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při žádosti o vydání stavebního povolení. Dokumentaci pro stavební povolení může 

zpracovávat pouze autorizovaná osoba [1]. 

DSP obsahuje řešení stavby, a to v podrobnosti technologické, technické, dispoziční, 

tvarové a materiálové. Veškerá dokumentace pro stavební povolení by měla být v souladu 

s požadavky klienta, s podmínkami územního rozhodnutí a v rámci technických 

a právních předpisů a norem. Projekt by měl splňovat určené technické podmínky, mezi 

něž patří například podmínky bezpečnostní, konstrukční, provozní, energetické nebo 

požární [7]. 

2.4 Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

Pokud je objednavatel stále přesvědčen, že daný projekt chce realizovat, schválil studii 

a získal stavební povolení, zadává ke zpracování dokumentaci pro provedení stavby. Se 

zkratkou DPS se tato část svým názvem velice podobá předchozí dokumentaci pro 

stavební povolení (DSP). Je důležité tyto části nezaměňovat. 

Dokumentace pro provedení stavby je využívána k definování konečného provedení 

projektovaného díla. Jedná se o dokumentaci doplňující požadavky, jež nebyly nebo 

nemohly být stanoveny v předchozích fázích dokumentace. DPS se vytváří, aby se 

propracovaly předchozí fáze dokumentace do takové úrovně, aby odborně způsobilý 

dodavatel dokázal dané stavební dílo vytvořit. V DPS se popisuje, jaké jsou určené 

požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a ostatních přidružených částí. 

Tato dokumentace může v některých případech sloužit i jako dokumentace pro výběrové 

řízení na zhotovitele stavby [1]. 

Vytvořenou dokumentaci pro provedení stavby využívá jako svůj podklad stavební dozor, 

který může při výstavbě kontrolovat kvalitu a správnost provedených stavebních 

prací [7]. 

2.5 Způsoby ocenění v závislosti na fázi dokumentace 

Z vytvořené dokumentace můžeme vypočítat výslednou cenu projektované stavby. 

Každý typ dokumentace má jiný způsob oceňování, k němuž se váží výhody a také 

nevýhody. Pro studie (STS), které jsou vytvořeny na počátku celého procesu, platí, že 

cenu zjistíme pomocí jednoduchého odhadu. Odhad ceny může být v některých případech 

velice nepřesný, ale rychle zjistitelný. Další možností s větší přesností výsledných hodnot 
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je propočet získaný při vytváření dokumentace pro stavební povolení. Nejdéle trvající, 

ale také nejpřesnější co do výsledků ocenění, bývá položkový rozpočet. Položkový 

rozpočet, který poté slouží např. ke kontrole provedené práce na stavbě, můžeme vytvořit 

díky dokumentaci pro provádění stavby (DPS). Tyto rozdíly v rychlosti zpracování 

dokumentace, podrobnosti a míry přesnosti výsledného ocenění jsou znázorněny na 

obrázku 1. 

 

Obrázek 1 – Způsoby ocenění v závislosti na fázi dokumentace  

Zdroj: Vlastní úprava [5, str. 276] 

 

2.6 Subjekty stavebního trhu 

Účastníky stavebního trhu můžeme rozdělit na dvě skupiny, a to na účastníky přímé 

a nepřímé. Mezi přímé účastníky můžeme zařadit investory, projektanty, dodavatele 

a zhotovitele. Nepřímým investorem může být například stavební úřad, peněžní ústav, 

konzultační nebo poradenská firma [2]. 

 Investor (objednatel) 

Investor, právnická nebo fyzická osoba, se dá popsat jako objednatel daného záměru. 

Z prostředků, ať už jeho vlastních, nebo veřejných, se daný projekt financuje. Zpravidla 

se objednatel stává také uživatelem stavby nebo jejím majitelem. Investor má na starost 

přípravu a výběr dodavatele. Nejvhodnějšího dodavatele získá na základě vypsané 

soutěže [2]. 
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 Dodavatel (zhotovitel) 

Dodavatelem stavební činnosti bývá ve většině případů organizace, která je oprávněná 

k provádění stavebních či montážních prací. Tato organizace podle schválené projektové 

dokumentace provádí realizaci dané stavby. Dodavatel při výstavbě daného díla 

spolupracuje s autorským a technickým dozorem. Dozor slouží jako kontrola, zda 

dodavatel dodržuje architektonické a technické parametry stavby, a spolupracuje 

s dozorem od investora, který dohlíží na splnění záměru investora [9]. 

 Projektant  

Projektant je člověk odpovědný za vypracování projektové dokumentace k danému 

projektu a většinou se stará o následný autorský dozor nad realizací stavby. Projektant dle 

stavebního zákona odpovídá za správně navržená řešení, celistvost, bezpečnost stavby 

a úplnost zpracované dokumentace. Tato osoba má většinou na starost jak vytvoření 

plánovací dokumentace a územní studie, tak i dokumentaci pro vydání územního 

rozhodnutí. Při projekční činnosti by měla spolupracovat s orgány územního plánování 

a se všemi ostatními dotčenými orgány. Pokud se jedná o technicky náročnější nebo 

neobvyklý projekt, který z nějakého důvodu nemůže vypracovat sám, je povinna ke 

zpracovávání dokumentací přizvat osoby s oprávněním pro danou specializaci. Tato 

přizvaná osoba odpovídá za svoji vypracovanou část, celková odpovědnost projektanta 

za vytvořenou projektovou dokumentaci ale není dotčena [5]. 

2.7 Funkční třídění pozemních staveb 

Pozemní stavby můžeme rozdělit do menších podskupin, a to dle jejich funkčního účelu. 

Dle funkčního hlediska dělíme stavby na občanské, pro bydlení, průmyslové 

a zemědělské [9]. 

 Stavby pro bydlení 

Do kategorie staveb pro bydlení řadím bytové a rodinné domy a stavby pro individuální 

rekreaci. Pod stavbou pro individuální rekreaci si můžeme představit rekreační chaty, 

rekreační chalupy nebo například zahrádkářské chaty [9].  

 Občanské stavby 

Mezi občanské stavby řadíme stavby pro zdravotnictví a sociální péči, jako jsou 

nemocnice, jesle apod., dále školské stavby, mezi něž patří školy, školky, pedagogická 
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pracoviště, posluchárny nebo například auly vysokých škol. Občanskou stavbou jsou 

i stavby sportovní, například tělocvičny, sportovní haly, stadiony; dále hotely, penziony 

a ubytovny, které jsou řazeny jako občanské stavby pro dočasné ubytování. Rovněž do 

této kategorie přísluší stavby pro vědu a kulturu, kde můžeme najít divadla, kina či 

knihovny. Do tohoto zařazení patří i stavby dopravní a administrativní [9]. 

 Průmyslové stavby 

Průmyslové stavby se dělí na objekty výrobní, skladovací a budovy pro energetiku. Do 

těchto podkategorií patří výrobní haly, vícepodlažní výrobní objekty, kotelny, čerpací 

stanice apod. [9]. 

 Zemědělské stavby 

Pod pojmem zemědělská stavba si můžeme představit stáje, seníky, skleníky apod. [9]. 

2.8 Objekt  

Objekt se dá popsat jako komplexní a funkčně určená samostatná část stavby, která 

splňuje bezpečnostní požadavky pro užívání a provoz. Objekty se rozdělují dále na 

objekty pozemní, inženýrské a technologické [1]. 

2.9 Stavba 

Pojem stavba je popsán ve stavebním zákoně jako stavební dílo, které vzniklo díky 

stavebním nebo montážním technologiím, přičemž nezáleží na typu materiálů, 

konstrukci, způsobu provedení či účelu daného díla. Stavba je výsledkem stavebních 

prací, které se provádějí na jednom místě a v určitém čase. Pokud jde o budování nových 

děl, řadíme je mezi novostavby. Jestliže se jedná o stavbu s účelem stavební změny, 

řadíme ji mezi modernizace, nástavby, rekonstrukce, přístavby a stavební úpravy [8]. 

2.10 Novostavba 

Jedná-li se o objekt, který je nově postavený a má plasticky ucelenou nebo technicky 

nezávislou část stavby, dá se popsat jako novostavba [11]. 

2.11 Rekonstrukce 

Rekonstrukce stavby se dá popsat jako navrácení objektu nebo některé jeho části do 

původního stavu. Při této činnosti dochází k maximálnímu dodržení původního provedení 

a konstrukčního řešení rekonstruovaného objektu. Při rekonstrukci se můžeme setkat také 
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s výměnou základních konstrukčních prvků, jako jsou například stropní konstrukce, 

schody anebo svislé nosné konstrukce. Pomocí rekonstrukce se zbavíme účinků 

opotřebení a poruch, díky čemuž dojde k prodloužení životnosti rekonstruovaného 

objektu [10]. 

2.12 Modernizace 

Modernizace se dá vysvětlit jako úprava objektu, kterou ze zastaralého objektu vzniká 

objekt splňující moderní požadavky ohledně vybavenosti, vzhledu nebo funkčnosti. 

Modernizací převážně myslíme vylepšení technických parametrů objektu výměnou 

nevyhovujících prvků za nové. Mezi vybavení, které se v tomto případě vyměňuje, patří 

například okna, dveře, topení, zateplení obvodové konstrukce či vybavení koupelen [10]. 

2.13 Soubor staveb 

Pod pojmem soubor staveb si můžeme představit například velká sídliště, průmyslové 

podniky či velké dopravní stavby. Jedná se o stavby, které jsou na souvislém území 

a slouží k stejnému účelu [8]. 

2.14 Obestavěný prostor 

Obestavěný prostor se dá popsat jako objem stavby ohraničený vnějšími vymezujícími 

plochami. Obestavěný prostor se skládá z dvou částí, a to ze základního obestavěného 

prostoru a z dílčího obestavěného prostoru [3]. Podrobněji je postup výpočtu 

obestavěného prostoru popsán v ČSN 73 4055 s názvem „Výpočet obestavěného prostoru 

pozemních stavebních objektů.“ 

 Základní obestavěný prostor 

Základní obestavěný prostor se skládá ze čtyř částí, a to z objemu základů, spodní části 

objektu, vrchní části objektu a zastřešení [3]. 

 Dílčí obestavěný prostor 

Do dílčího obestavěného prostoru se započítávají doplňující stavební části objektu. Jedná 

se o části, které nejsou půdorysně součástí hlavního objektu, ale těsně se stavbou souvisí 

[3]. 
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2.15 Podlahová plocha 

Podlahová plocha neboli PP se dá charakterizovat jako plocha ohraničená vnitřním lícem 

svislých konstrukcí stěn [17]. 

2.16 Zastavěná plocha 

Zastavěná plocha (ve zkratce ZP) je vymezena pravoúhlými průměty venkovních stran 

nosných svislých konstrukcí u všech podzemních a nadzemních podlaží [17]. 

2.17 Životní cyklus projektu stavby 

Tento pojem se dá popsat jako období od první myšlenky investičního záměru až po jeho 

ukončení s likvidací. Životní cyklus projektu stavby můžeme rozdělit do čtyř na sebe 

navazujících fází. Fáze probíhají za sebou v pořadí: předinvestiční, investiční, provozní 

a likvidační [5]. 

Tabulka 1 – Životní cyklus projektu stavby 

Životní cyklus projektu stavby 

Fáze předinvestiční Fáze investiční Fáze provozní Fáze likvidační 

Zdroj: [5, str. 50] 

 

 Předinvestiční fáze 

Předinvestiční fáze projektu je hodnocena jako nejdůležitější část, protože se v ní 

rozhodne, zda je objekt vhodné a výhodné uskutečnit. Výsledkem předinvestiční fáze je 

studie proveditelnosti, v níž je zpracován cenový odhad objektu [5]. 

 Investiční fáze 

Pod pojmem investiční fáze si lze představit nejpracnější a nejnákladnější krok, který se 

dá rozdělit na více částí. Jako první probíhá tvorba podrobné projektové dokumentace 

a poté výstavba samotného objektu [18]. 

 Provozní fáze 

Provozní fáze objektu začíná v ten moment, kdy je předána jako hotová provozovateli. 

Tato fáze je nejdéle trvající [5]. 
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 Likvidační fáze 

Fáze likvidační je posledním stadiem, v němž se už projekt neprovozuje, ale sama 

nemovitost může vykazovat poslední příjmy a výdaje spojené s likvidací. Tato fáze 

nemusí být poslední – pokud dojde například k rekonstrukci nebo modernizaci se změnou 

účelu stavby a kolaudací, může se projekt dostat znovu do stadia provozního [5]. 

2.18 Schéma vazeb stavebního projektu 

Tvorba stavebního projektu je složitý proces, který je vyznačen v obrázku č. 2. 

 

Obrázek 2 – Stavební příprava objektu 

Zdroj: [8, str. 7] 

2.19 Cenové soustavy 

Cenové soustavy se dají popsat jako souhrnné uspořádání informací, pokynů a postupů, 

které slouží pro určení ceny stavebních děl v každém stupni technické dokumentace. 

V této době se pro veřejné zakázky využívají většinou dvě komerční cenové soustavy, a 

to z toho důvodu, aby se předešlo problémům ohledně zadávání a následné kontroly. Tyto 

soustavy se liší v tom, že využívají rozdílné číselné a klasifikační řazení pro jednotlivé 

rozpočtované části. Pro každou specifickou činnost, konstrukci nebo materiál tedy máme 

určen jiný kód, podle nějž můžeme danou část rozlišit a poté rozpočtovat. Mezi 

nejvyužívanější cenové soustavy patří cenová soustava od společnosti ÚRS PRAHA, a.s. 

a RTS, a.s. [5]. 

 Cenová soustava ÚRS Praha, a. s. 

Cenové soustavy můžou využívat jak investoři a projektanti, tak dodavatelé, a to v každé 

etapě stavby. Tuto soustavu lze použít při přípravě stavby v předprojektové a projektové 

fázi, kdy může jakýkoliv aktér výstavby získat předběžnou cenu s pomocí vytvořených 

ukazatelů. Pokud je stavba v etapě nabídky, díky výkazu výměr a směrných cen 

vytvoříme jednoduše položkový rozpočet. Investor je díky této soustavě cen schopen 
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vyhotovit slepý rozpočet pro výběrové řízení. Z cenové soustavy získáme všechny 

potřebné informace. Nejběžněji je tento soubor informací využíván pro tvorbu rozpočtů, 

rychlému zjištění ceny stavební práce a ke kontrole nabídek. V cenové soustavě 

nalezneme instrukce ohledně použití cen, katalogové listy, směrné ceny položek, mzdové 

matice, indexy změn cen nebo i katalog pro vedlejší rozpočtové náklady [12]. 

Cenové soustavy od společnosti ÚRS Praha jsou každého půl roku aktualizovány, a to 

z důvod reakce na změny ekonomické situace. Tuto cenovou soustavu můžeme nalézt 

a využívat v programu na rozpočtování nazvaném KROS [5]. 

 Cenová soustava RTS DATA 

RTS DATA neboli cenová soustava od společnosti RTS, a.s. je svým popisem totožná 

s konkurenční cenovou soustavou. Jedná se o souhrn zásad, rad a instrukcí, jež popisují 

všechny rozpočtované části související se stavbou. V této cenové soustavě nalezneme 

cenové ukazatele, díky nimž můžeme v prvotní fázi projektu odhadnout celkovou cenu 

díla. Dále můžeme využívat data ohledně agregovaných položek, konstrukčních prvků, 

ceníky prací a materiálů [13]. 

Společnost RTS, a.s. svou databázi cen používá ve svém programu pro rozpočty 

BUILDpower. Cenovou soustavu RTS DATA a všechna data v ní nalezneme na 

internetových stránkách společnosti RTS, a.s. k nahlédnutí zdarma. Ceny a informace 

v soustavě jsou aktualizovány dvakrát ročně [5]. 

2.20 Rozpočet  

Rozpočet představuje způsob sestavení ceny, která se váže k oceňování jednotlivých 

stavebních prací. Rozpočet tvoří výkaz výměr, který je oceněn cenami konstrukčních 

prvků (položkový rozpočet), ukazateli pro objekt či etapu (propočet), režiemi a ziskem 

[16]. 

 Principy rozpočtování 

Jako cíl rozpočtování lze popsat souhrn všech nákladů souvisejících se stavební činností, 

které vznikly u daného projektu. Důležité je, aby byl přehled všech nákladů pochopitelný 

pro všechny účastníky řízení. Rozpočtování se řídí předem definovanými pravidly [4]. 
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 Výkaz výměr 

Výkaz výměr se dá popsat jako soubor rozměrů konstrukčních prvků, které se objevují 

ve vytvořené výkresové dokumentaci. Díky výkazu výměr lze ocenit jednotlivé 

konstrukční prvky v rozpočtu [4]. 

 Souhrnný rozpočet 

Souhrnný rozpočet je dělen do hlav, částí a oddílů dle kritérií. Tato kritéria si ve většině 

případů volí sám investor. Souhrnný rozpočet nemá v České republice stanovenou 

předepsanou strukturu, a proto je na investorovi, jestli bude pracovat s vlastní strukturou, 

nebo zda využije doporučené postupy od jiných rozpočtářů [3]. 

 Odhad nákladů 

Odhad nákladů neboli orientační propočty se využívají v prvních fázích vytvářené 

dokumentace. Tento odhad nákladů umožňuje dodavateli nebo investorovi rychlé určení 

ceny zkoumaného objektu. Pro tento způsob oceňování se využívají 

technickohospodářské ukazatele, díky nimž si daný objekt můžeme popsat a zařadit dle 

jednotné klasifikace stavebních objektů. Poté se určují měrné či účelové jednotky, které 

by měly co nejvíce odpovídat charakteristikám stavebního objektu. Nejpoužívanější 

jednotka je m3 obestavěného prostoru. Dle konstrukce dané stavby a JKSO zařazení poté 

z cenových soustav získáme cenu za vybranou měrnou či účelovou jednotku. Následně 

jednoduchým násobením vypočteme orientační cenu [5]. Skutečná cena objektu se může 

odchylovat od propočtu podle cenových ukazatelů až o 25 %. Tyto odchylky jsou 

způsobeny technickou a technologickou náročností a vybaveností daného objektu. Běžná 

odchylka se pohybuje v rozmezí +/- 15 % [19]. 

 Položkový rozpočet 

Pod pojmem položkový rozpočet si lze představit podrobně zpracovaný rozpočet, který 

se většinou tvoří až při vyšších stupních dokumentace. Běžný položkový rozpočet je 

rozdělen do tří částí, a to na krycí list, rekapitulaci a položkový rozpočet s výkazem 

výměr. Výsledná peněžitá částka z položkového rozpočtu definuje cenu daného 

stavebního objektu [5]. 
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 Měrné a účelové rozpočtové ukazatele 

Měrný a účelový rozpočtový ukazatel představuje peněžní částku, kterou zaplatí investor 

za měrnou nebo účelovou jednotku u daného objektu. Rozpočtové ukazatele se dělí na 

dvě skupiny dle jednotek, v nichž se počítají – v jednotkách účelových a měrových. Mezi 

účelové jednotky patří například student, nemocniční lůžko nebo lékařské pracoviště.     

Za měrovou jednotku považujeme například jeden metr krychlový obestavěného 

prostoru, metr podlahové plochy či metr zastavěné plochy [3]. 

 Tvorba měrných a účelových ukazatelů 

Měrný i účelový rozpočtový ukazatel se vytvoří pomocí jednoduchého dělení. Pro získání 

těchto ukazatelů je třeba zjistit základní náklad daného objektu, který bude následně 

podělen celkovou měrnou či účelovou hodnotou zkoumané stavby.  

2.21 Jednotná klasifikace stavebních objektů 

Jednotná klasifikace stavebních objektů neboli JKSO nám vytváří vazbu systému 

kalkulací s tvorbou cen. V JKSO klasifikaci lze nalézt pětistupňové dělení, které rozlišuje 

obory, skupiny objektů, podskupiny objektů, jejich konstrukčně materiálovou 

charakteristiku a druh činnosti. Celkový kód objektu tvoří sedmimístné identifikační 

číslo, kde první tři čísla označují obor stavebního objektu. Následující dvě čísla určují 

stavebně technické podrobnosti a účel stavby. Čtvrtý stupeň (šesté číslo v kódu) popisuje 

materiálovou charakteristiku nosné konstrukce. Závěrečný pátý stupeň určuje, zda se 

jedná o rekonstrukci, novostavbu či modernizaci objektu [16]. 

Příklad dělení: 

801 budovy občanské výstavby, 

812 budovy pro výrobu a služby, 

815 objekty pozemní zvláštní. 

2.22 Zdroje financování ve stavebnictví 

Zdroje financí se liší dle investora. Pokud jde o státní zakázku, investor většinou čerpá 

veřejné finance. Pokud se nejedná o stavbu veřejnou, je zdroj ve většině případů 

financování ze soukromého sektoru. U některých staveb může dojít ke spojení obou 

zmíněných zdrojů. Tento zdroj financování se jmenuje kombinovaný.  
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 Veřejné 

Veřejné finance může získat investor několika způsoby. Investorem v tomto případě 

financování jsou například obce, kraje, ministerstva a další vládní instituce. Finance se 

pro veřejné projekty čerpají ze státního rozpočtu, z rozpočtů krajů a obcí, ze státních 

fondů nebo ze strukturálních fondů Evropské unie [2]. 

 Soukromé 

Soukromé financování probíhá, pokud je zdrojem peněz právnická nebo fyzická 

osoba [2]. 

 Rezerva 

Rezerva u rozpočtů se dá popsat jako procentuální sazba, která se váže k danému 

stavebnímu projektu a navyšuje předpokládané náklady. Procentuální hodnota rezervy se 

liší dle druhů stavebních objektů a dle úrovně vytvořené dokumentace. Jelikož bereme 

studii v některých případech jako nepřesnou, počítáme s většími rezervami. Pro 

novostavby jsou tyto hodnoty většinou mezi 7 až 10 %, pro rekonstrukce dokonce 10 až 

14 %. Jedná-li se o finanční rezervu u dokumentace pro stavební povolení, jsou rezervy 

nižší. U novostaveb se rezerva může pohybovat mezi 4 až 7 %. Pro rekonstrukce 

a modernizace můžeme očekávat 5 až 10% rezervu [3]. 

Rezerva nám také v případech neodhadnutelných a neočekávaných nákladů snižuje 

výpočetní nedostatky. Jako základnu pro určení cenové rezervy využíváme hodnoty 

získané u souhrnného rozpočtu [5]. 

2.23 Cena ve stavebnictví 

Abychom určili ceny ve stavebnictví, musíme se držet pravidel tržní ekonomiky.      

Jedná-li se o dodavatele a zjednodušíme-li výpočet, jeho celková cena je určena jako 

náklady na provedenou činnost s adekvátním ziskem. V tomto případě se jedná o 

nákladově orientovanou cenu. Mezi činitele zapříčiňující rozdílné ceny patří většinou 

oblastní rozdíly anebo vztahy mezi dodavatelem a odběratelem. Cena za stavební dílo se 

dá popsat jako součet všech oceňovaných procesů, které vznikaly během přípravy, 

realizace a předání stavěného objektu. Také podle fáze výstavby můžeme určit cenu za 

stavební dílo. Ve stavebním odvětví se používají různé ceny, které je třeba rozlišovat 

a nezaměňovat [5]. 
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2.24 Cena  

Cena je pružný marketingový nástroj, který je formován trhem. Jednotkou ceny jsou 

nejčastěji peníze [3]. 

 Cena pořizovací 

Pořizovací cena ztvárňuje peněžitou hodnotu objektu v období, kdy si ji investor pořídil 

[3]. 

 Cena reprodukční 

Jedná se o částku, za kterou by bylo možné pořídit stejný nebo porovnatelný objekt v době 

jeho ocenění [3]. Nejčastější způsob, jak tuto cenu získat, je pomocí jednotkových cen. 

Nejpoužívanější jednotkovou cenou pro odhad je cena za 1 m3 obestavěného prostoru. 

 Cena nabídková 

Nabídková cena se dá popsat jako cena, kterou požaduje dodavatel dle dohodnuté 

smlouvy za provedenou práci zaplatit [16]. 

 Cena poptávková 

Pro investora je poptávková cena důležitá. Využívá ji jako interní informaci, kterou získal 

z předběžného propočtu [16]. 

 Cena smluvní 

Domluvená cena mezi kupujícím (investorem) a prodávajícím (dodavatelem) se jmenuje 

cena smluvní [16]. 

 Cenový index 

Ceny objektů v různých fázích dokumentace nejsou zhotoveny ve stejný rok, a proto je 

nemožné je navzájem porovnávat. Pro přepočet cen ke stejnému roku slouží cenové 

indexy, které převádějí ceny z jednoho období na jiné. V cenovém indexu jsou započítány 

změny cen ve stavebních pracích. Tyto indexy vydává například Český statistický úřad.  

2.25 Veřejná zakázka 

Veřejná zakázka se dle zákona č. 134/2016 Sb. dá popsat jako zakázka, jejíž 

předpokládaná cena přesáhne částku 2 mil. Kč a jejímž zadavatelem je veřejný zadavatel. 

Mezi veřejné zadavatele můžeme zařadit Českou republiku, složky státu, národní banku, 
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státní příspěvkové organizace, územně samosprávné celky apod. Všechny veřejné 

zakázky mají být transparentní a rovnoprávné co do výběru dodavatelů. Diskriminace 

dodavatele bez závažných důvodů je nepřípustná. Pro získání dodavatele pro veřejné 

zakázky využíváme více druhů zadávacího řízení. Druh a způsob zadávacího řízení se 

mění dle velikosti a charakteristiky veřejné zakázky. Dané organizace pro výběr 

dodavatele své veřejné zakázky využívají zjednodušené podlimitní řízení, otevřené řízení, 

užší řízení nebo např. řízení se soutěžním dialogem. Zbývající druhy zadávacího řízení 

s jejich popisem nalezneme v zákoně č. 134/2016 Sb. [14]. 

Dodavatel, který se účastní výběrového řízení a má zájem o provádění dané práce, musí 

splňovat nutná kvalifikační kritéria. Mezi ně patří trestní bezúhonnost, finanční 

způsobilost či technické osvědčení. Kritéria se liší dle druhu zakázky, tedy zda se jedná 

o zakázku malého rozsahu, podlimitní, nebo nadlimitní [15].  

Mezi veřejné zakázky týkající se stavebních prací zařazujeme výstavbu nových objektů, 

stavební změny u dokončené stavby, odstranění stávajícího objektu, montáže prací 

a inženýrskou činnost související s prováděním staveb [15]. 

 Veřejná zakázka malého rozsahu 

Je-li náklad na stavební práce v rozmezí 2 až 6 mil. Kč a jedná-li se o veřejnou zakázku, 

řadíme ji mezi zakázky malého rozsahu [4]. 

 Podlimitní veřejná zakázka 

U podlimitních veřejných zakázek došlo od 1. 1. 2020 ke snížení maximálního cenového 

limitu. Nyní má podlimitní veřejná zakázka náklad za stavební práce v horní hranici 

137 366 000,- Kč. Minimální částka je stále 6 000 000,- Kč. Všechny cenové limity jsou 

v korunách bez DPH [6]. 

 Nadlimitní veřejná zakázka 

Ke snížení minimální hranice pro zařazení zakázky mezi nadlimitní došlo též na počátku 

roku 2020. Pokud má veřejná zakázka vyšší náklad za stavební práce než 

137 366 000,- Kč, označujeme ji jako veřejnou zakázku nadlimitní. K nadlimitním 

veřejným zakázkám se dle zákona váže specifický režim [6]. 
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2.26 Výběr dodavatelů pro veřejné zakázky 

Ačkoliv se jedná v celkovém měřítku o velice krátkou událost, řadíme výběr dodavatele 

projektových i stavebních činností mezi nejvíce obávanou etapu realizace celého 

projektu. Výběr správného dodavatele pro veřejné zakázky se řídí přesně stanovenými 

pravidly popsanými v zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

vycházejícím ze směrnic Evropského parlamentu [5]. 
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3 EMPIRICKÁ ČÁST 

3.1 Ateliér Velehradský 

Tato diplomová práce je vypracována jako případová studie pro Ateliér Velehradský. 

Zkoumaná společnost, sídlící v Brně, se zaměřuje převážně na zpracovávání veřejných 

zakázek, a to ve všech fázích projektové dokumentace. Ateliér Velehradský touto cestou 

hledá vylepšení metod v úrovni oceňování svých děl. Po vzájemné domluvě se v práci 

neuvádí názvy ani bližší informace ohledně zkoumaných objektů. 

3.2 Cenová soustava 

Cena objektu ve studii je vypočítána vynásobením objemové velikosti stavby 

jednotkovou cenou. Tyto jednotkové ceny jsou převzaty z cenových databází URS a RTS, 

nebo si je dodavatelská firma vytváří sama. Společnost totiž pracuje na zakázkách, které 

jsou svým rozsahem, technologií a složitostí často jedinečné, takže výsledné ceny při 

používání těchto komerčních cenových soustav neodpovídají skutečnosti. 

3.3 Cenová rezerva 

U objektů č. 1 až 7 a č. 15 až 20 je součástí výpočtu odhadované ceny ze studie 

i procentuální cenová rezerva, která se přičítá k používané ceně. Rezervy u zkoumaných 

objektů se pohybují od nuly do třiceti procent. Výše procentuální rezervy je dle 

dodavatele určována v návaznosti na zkušenosti s podobnou stavbou, na složitosti 

projektu nebo výjimečnosti daného objektu. Pokud se jedná o stavbu, která je podobná 

už některé firmou zhotovené stavbě, dodavatel si dovoluje procentuální rezervu snižovat 

až k nule a tím pádem jednotkovou cenu za m3 obestavěného prostoru nijak nezvyšuje. 

Pokud se ale jedná o stavbu, u které firma zhotovující rozpočet nemá žádný porovnatelný 

referenční objekt, rezerva se dává vyšší. Za zmínku stojí to, že si někteří veřejní 

zadavatelé nepřejí, aby byla rezerva v předběžných rozpočtech pro studii používána, 

ačkoliv se může jednat o jedinečný projekt, u kterého je prvotní odhad velice složitý 

a pravděpodobně nepřesný. 

3.4 Obestavěný prostor 

Obestavěný prostor a jeho následné hodnoty ve všech fázích dokumentace jsem převzal 

z technických zpráv zhotovených dodavatelem. Obestavěný prostor je hlavní měrná 

hodnota, ke které se váže jednotková cena. 
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3.5 Podlahová plocha 

Podlahová plocha je vypočítána jako součet všech ploch místností, které do této kategorie 

patří. Do podlahové plochy jsem nezapočítával plochu šachet, balkonů a teras. Plochy, 

s nimiž jsem pracoval, jsem převzal z vytvořené projektové dokumentace, kterou jsem 

získal k nahlédnutí. U objektů, kde nebyla od projektanta tabulka podlahové plochy 

k dispozici, jsem půdorysy převedl do grafického programu a následně hodnoty PP 

vypočítal a odměřil. Podlahová plocha je v této práci brána jako druhá měrná hodnota, 

k níž se váže jednotková cena. 

3.6 Index a jeho tvorba 

Projekty v mé databázi pochází z různých let a jejich porovnávání v nezměněném stavu 

by nepřineslo reálné výsledky. Z důvodu budoucího srovnávání jednotlivých cen mezi 

různými fázemi dokumentace a také kvůli celkovému porovnávání objektů mezi sebou 

jsem získané hodnoty indexoval. Hodnoty indexů byly převzaty z Českého statistického 

úřadu, který tyto procentuální rozdíly v ČR vydává pro každé čtvrtletí. Používané hodnoty 

jsou převzaty z dokumentu s názvem „Indexy cen stavebních děl podle klasifikace        

CZ-CC“. Jelikož se u některých zkoumaných objektů v databázi nedá přesně určit jejich 

zařazení, pro indexaci jsem využíval obecné indexové hodnoty pro „budovy“ s kódem 

„1“. Po získání čtvrtletních indexů z předchozích let jsem dopočítal výsledný index 

k roku 2020, který je pro každý rok vyznačen v tabulce 2. 

Tabulka 2 – Indexace 

Index k roku 2020 

2016 2017 2018 2019 2020 

1,13813 1,11343 1,06999 1,02418 1,00000 

Zdroj: Vlastní zpracování [ČSÚ] 

Př. indexace:  

Objekt č. X – typ dokumentace: cena z rozpočtu * index = cena po indexaci k roku 2020 

Objekt č. 1 – STS – 166 079 486,18 * 1,3813… = 189 019 786,02 Kč 

3.7 Cena objektů po indexaci 

Tabulka 3 ukazuje jednotlivé indexované ceny objektů dle fáze dokumentace. Ceny jsou 

v Kč bez DPH. Základní cena pro studii (STS) je přebrána z odhadu nákladů, který je 
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vypočítán jednoduchým násobením jednotkové ceny objemem stavby. Základní cena pro 

DSP je převzata buď z položkového rozpočtu, nebo u položek patnáct až dvacet z dalšího 

jednoduchého odhadu nákladů. Z vyplněného položkového rozpočtu jsem získal také 

ceny objektů z dokumentace pro provedení stavby. Tyto základní částky jsem poté 

indexoval dříve vypočítaným indexem, který se váže k roku vytvoření dokumentace. 

Jelikož jsou objekty 15 až 20 velice specifické a cena u DSP je počítána jiným způsobem 

než zbytek databáze, jsou tyto stavby řešeny v dalších částech diplomové práce 

samostatně. Jako samostatný celek jsou řešeny také z toho důvodu, že při následných 

propočtech vykazují enormní rozdíly. 

Tabulka 3 – Cena objektů po indexaci 

Ozn. STS DSP DPS 

  1. 189 019 786,02 Kč 135 827 229,57 Kč 137 125 257,45 Kč 

  2. 36 388 590,37 Kč 27 537 199,63 Kč 29 626 025,08 Kč 

  3. 179 992 932,38 Kč 162 878 036,81 Kč 124 063 473,25 Kč 

  4. 43 571 474,57 Kč 37 084 577,25 Kč 33 727 816,97 Kč 

  5. 3 505 748,57 Kč 1 693 402,41 Kč 1 730 810,27 Kč 

  6. 65 801 035,51 Kč - 52 058 875,97 Kč 

  7. 48 684 509,27 Kč - 50 829 272,66 Kč 

  8. 164 129 992,46 Kč - 226 322 809,71 Kč 

  9. 45 589 565,46 Kč - 81 675 206,97 Kč 

  10. 98 130 850,85 Kč - 115 117 235,82 Kč 

  11. 4 921 950,39 Kč - 6 414 874,20 Kč 

  12. 22 948 870,02 Kč - 24 279 795,44 Kč 

  13. 146 537 500,00 Kč - 131 495 142,42 Kč 

  14. 182 831 067,91 Kč - 174 871 723,86 Kč 

  15. 8 108 311,52 Kč 10 143 625,72 Kč 14 510 474,27 Kč 

  16. 2 702 770,51 Kč 3 984 735,14 Kč 2 811 420,37 Kč 

  17. 9 109 580,01 Kč 14 260 264,34 Kč 27 040 945,68 Kč 

  18. 12 211 549,06 Kč 13 658 985,26 Kč 32 244 834,82 Kč 

  19. 5 292 980,11 Kč 6 709 530,08 Kč 12 244 933,06 Kč 

  20. 9 140 992,35 Kč 8 359 007,91 Kč 28 370 367,97 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.8 Měrné rozpočtové ukazatele 

Porovnávat mezi sebou ceny objektu v různých fázích dokumentace není přesné, protože 

i v průběhu navrhování dochází například k rozměrovým změnám. K těmto změnám 

dochází z důvodů požadavků objednavatele i kvůli postupnému zpřesňování používané 

technologie. Z tohoto důvodu je cena přepočítána na metr čtvereční u podlahové plochy 

a na metr krychlový obestavěného prostoru. Tímto způsobem lze porovnávat rozdílné 

jednotkové měrné ceny v různých fázích dokumentace. 

Pro každou fázi objektu, pro kterou jsem získal podklady, mám vytvořenou cenu za metr 

krychlový obestavěného prostoru a za metr čtvereční podlahové plochy. Z těchto hodnot 

poté přes vážený aritmetický průměr u všech objektů vytvářím cenu za měrnou jednotku 

v dané fázi dokumentace. Posléze tyto jednotkové ceny pozorovávám. 

3.9 Objekty v databázi 

Objekty zařazené do databáze jsou novostavby projektované v posledních čtyřech letech. 

Jedná se o veřejné zakázky, které svou odhadovanou cenou při studii překročily alespoň 

dva miliony korun. V databázi jsou veřejné zakázky podlimitní, nadlimitní a také zakázky 

malého rozsahu. U objektu č. 5 došlo při zpracování následných podrobnějších 

dokumentací (DSP a DPS) ke snížení ceny pod dva miliony Kč. V databázi byl ale tento 

objekt zachován, protože jeho cena v STS splňuje požadavky. 

Objekty můžeme zařadit dle jednotné klasifikace stavebních objektů do tří skupin, a to 

do skupin 801, 812 a 815. Označení 801 je využíváno pro budovy občanské výstavby, 

pod klasifikací 812 jsou zařazeny budovy pro výrobu a služby a pod 815 nalezneme 

objekty pozemní zvláštní. Objekty, s nimiž se pracuje v databázi, jsou součástí větších 

souborů staveb a pro tuto diplomovou práci byly rozděleny na samostatné zástupce. 

Databáze v počátku obsahovala i stavby po rekonstrukci nebo modernizaci, ale v průběhu 

výzkumu jsem se rozhodl zaměřit pouze na novostavby. U vyřazeného typu staveb je 

problematické určit měrné jednotky, k nimž by se jednotková cena vztahovala. 

 Objekt č. 1 

Konstrukce: Budova je rozdělena na dva dilatační celky. První celek má tři podlaží, je 

nepodsklepený a dá se popsat jako konstrukční troj-trakt. Druhá část je nižší, také 

nepodsklepená a má pouze dvě podlaží. Konstrukčně se jedná v prvním patře o troj-trakt 
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a ve druhém je doplněn o dvě osy sloupů. Svislá konstrukce je vytvořena z montovaného 

železobetonového skeletu a sloupy jsou zapuštěny do kalichu železobetonových patek. 

Stěny, příčky a předstěny jsou navržené ze systému cihelných bloků. Strop v celém 

objektu je navržen z předepjatých ŽB dutinových panelů. Na plášť byl využit lehký 

obvodový plášť s velkým podílem prosklených ploch. Součástí je také těžká zelená 

střecha s extenzivní zelení. 

JKSO: 812.6 

Označení v databázi: Objekt č. 1 

Studie (STS): 

• rozpočet z roku: 2016, 

• cenová rezerva: 15 %, 

• obestavěný prostor: 23 482,43 m3, 

• podlahová plocha: 3 946,50 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 166 079 486,18 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 189 019 786,02 Kč.  

Dokumentace pro stavební povolení (DSP): 

• rozpočet z roku: 2016, 

• obestavěný prostor: 24 514,00 m3, 

• podlahová plocha: 3 864,80 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 119 342 620,00 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 135 827 229,57 Kč.  

Dokumentace pro provedení stavby (DPS): 

• rozpočet z roku: 2018, 

• obestavěný prostor: 24 514,00 m3, 

• podlahová plocha: 3 851,90 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 128 155 738,00 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 137 125 257,45 Kč.  
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Graf 1 – Cena objektu dle dokumentace – objekt č. 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Objekt č. 1 je novostavba, která se cenou odhadnutou ve studii řadí mezi veřejné zakázky 

nadlimitní. V dalších dvou fázích dokumentace, kdy dojde ke zpřesnění dokumentace 

a rozpočtu, cena klesne a objekt následně patří do skupiny veřejných zakázek 

podlimitních. Studie a dokumentace ke stavebnímu povolení byla vytvořena v roce 2016. 

Dokumentace k provedení stavby byla vytvořena o dva roky později, v roce 2018. Dle 

ceny odhadnuté ve studii je objekt č. 1 u STS dokumentací nejdražší stavba v celé 

databázi.  

 

Tabulka 4 – Rozdíly mezi fázemi dokumentace – objekt č. 1 

  1.   

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) Rozdíl (%) 

DSP – STS -53 192 556,45 -28,14 

DPS – STS -51 894 528,56 -27,45 

DPS – DSP 1 298 027,89 0,96 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rozdíl mezi cenou odhadovanou v STS a dokumentací pro stavební povolení (DSP) činí 

53 milionů korun, což je pokles STS ceny o 28,14 %. Rozdíl mezi prvotním odhadem 

a závěrečnou sledovanou fází byl vlivem ceny z DPS nižší než v předchozím 

porovnávání, ale i 51,9 milionů korun je dle mého názoru výrazná částka. Při tvorbě STS 

ceny za objekt č. 1 došlo pravděpodobně k nepřesnému určení jednotkové ceny za OP, 
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která mohla investora při následném rozhodování o projektu znejistit. Dodavatel 

projektové dokumentace pro výpočet ceny u studie určil cenovou rezervu 15 %, která dle 

výsledků byla zbytečná a cenový deficit mezi dokumentacemi ještě zvýšila. Oproti tomu 

při porovnávání dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby 

není vidět výrazný cenový deficit. Nižší cenová odlišnost u DSP a DPS je způsobena tím, 

že cena není odhadovaná dle jednotkové ceny za objem, ale je vypočítána pomocí 

přesnějšího položkového rozpočtu. V posledních dvou fázích také nedošlo k žádné 

rozměrové změně. 

 

Tabulka 5 – Rozpočtové ukazatele – OP – objekt č. 1 

  1.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) OP (m3) Kč/m3 

STS 189 019 786,02 23 482,43 8 049,41 

DSP 135 827 229,57 24 514,00 5 540,80 

DPS 137 125 257,45 24 514,00 5 593,75 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jednotková cena za metr krychlový obestavěného prostoru se dá u tohoto objektu rozdělit 

na dvě části, a to na cenu ze studie a ostatní ceny DSP s DPS. Cena za 1 m3 u STS činí 

8 049,41 Kč. Oproti tomu jednotkové ceny za OP získané z dokumentací pro stavební 

povolení a pro provedení stavby jsou výrazně nižší. Jednotková cena 5 540,80 Kč 

a 5 593,75 Kč je způsobena přesnější dokumentací. Rozdíl mezi jednotkovou měrnou 

cenou mezi DSP a DPS je v měřítku velikosti této stavby minimální. Oproti tomu rozdíl 

2 455,66 Kč za 1 m3 OP, který vznikl mezi STS a DPS, je u takto velké stavby cenově 

znatelný. 
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Graf 2 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – OP – objekt č. 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 2 jsou vyznačeny ceny za jeden metr krychlový obestavěného prostoru pro 

objekt č. 1, které se vážou k různým fázím dokumentace. 

 

Tabulka 6 – Rozpočtové ukazatele – PP – objekt č. 1 

  1.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) PP (m2) Kč/m2 

STS 189 019 786,02 3 946,50 47 895,55 

DSP 135 827 229,57 3 864,80 35 144,70 

DPS 137 125 257,45 3 851,90 35 599,38 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce 6 je popsána jednotková cena za m2 podlahové plochy. Jednotková cena 

47 895,55 Kč za m2 PP při studii je o zhruba o 12 tisíc vyšší než u ostatních fází 

dokumentace. Tento rozdíl je způsoben vysokou cenou daného objektu ve fázi STS. 
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Graf 3 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – PP – objekt č. 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 3 jsou vyznačeny ceny za jeden metr čtvereční podlahové plochy objektu č. 1, 

které se vážou k různým fázím dokumentace. 

Cena objektu ve fázi studie se dá zhodnotit jako zbytečně vysoká. Oproti tomu ceny 

v následujících fázích už se oproti sobě výrazně neliší a dochází pouze ke zpřesňování. 

Cena objektu a jednotkové měrné ceny v průběhu tvorby dalších fází dokumentace 

klesaly, což může investor zpětně hodnotit velice kladně. Pokud by se mu ale cena 

odhadnutá ve studii, která byla o více než 50 milionů Kč vyšší, zdála neakceptovatelná, 

k pokračování tohoto projektu dojít vůbec nemuselo. 

 Objekt č. 2 

Konstrukce: Objekt č. 2 je jednopodlažní budova, která je částečně zapuštěna do terénu. 

Obvodový nosný systém je navržen jako kombinace sloupů a opěrné zdi. Opěrná stěna je 

vytvořena jako monolitická, obráceného průřezu „T“. Strop tvoří předepjaté panely. 

Nosná svislá konstrukce je tvořena z prefabrikovaného železobetonu. Plášť je vyzděný 

z keramických dutinových cihel a zateplený kontaktním zateplovacím systémem. Objekt 

má stejně jako objekt č. 1 těžkou zelenou střechu s extenzivní zelení. 

JKSO: 812.6 

Označení v databázi: Objekt č. 2  
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Studie (STS): 

• rozpočet z roku: 2016, 

• cenová rezerva: 15 %, 

• obestavěný prostor: 5 054,91 m3, 

• podlahová plocha: 784,60 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 31 972 305,75 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 36 388 590,37 Kč.  

Dokumentace pro stavební povolení (DSP): 

• rozpočet z roku: 2016, 

• obestavěný prostor: 5 079,00 m3, 

• podlahová plocha: 817,40 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 24 195 160,00 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 27 537 199,63 Kč.  

Dokumentace pro provedení stavby (DPS): 

• rozpočet z roku: 2018, 

• obestavěný prostor: 5 079,00 m3, 

• podlahová plocha: 813,40 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 27 688 153,00 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 29 626 025,08 Kč.  

 

 

Graf 4 – Cena objektu dle dokumentace – objekt č. 2 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Objekt s číselným označením dva svou cenou a objemem nevyčnívá z databáze. Částka 

v jednotlivých fázích dokumentace zařazuje objekt do veřejných zakázek podlimitních. 

Studie a dokumentace pro stavební povolení byla vytvořena v roce 2016. Následná 

dokumentace pro provedení stavby byla vytvořena o dva roky později, a to v roce 2018. 

 

Tabulka 7 – Rozdíly mezi fázemi dokumentace – objekt č. 2 

  2.   

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) Rozdíl (%) 

DSP – STS -8 851 390,74 -24,32 

DPS – STS -6 762 565,29 -18,58 

DPS – DSP 2 088 825,45 7,59 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Cenový rozdíl mezi první a druhou fází dokumentace činí zhruba 8,85 milionu korun, což 

je pokles z ceny ve studii téměř o 25 %. Jelikož byla pro cenu ve studii využita 15% 

rezerva, rozdíl se zbytečně navýšil. Cena v závěrečné fázi dokumentace je oproti DSP 

vyšší, a proto je rozdíl mezi STS a DPS oproti předchozím porovnáváním pouze 18,58 %. 

Mezi dokumentací pro stavební povolení a dokumentací pro provedení stavby je rozdíl 

v rámci velikosti stavby minimální, a to mírně přes dva miliony korun neboli 7,59 %. 

 

Tabulka 8 – Rozpočtové ukazatele – OP – objekt č. 2 

  2.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) OP (m3) Kč/m3 

STS 36 388 590,37 5 054,91 7 198,66 

DSP 27 537 199,63 5 079,00 5 421,78 

DPS 29 626 025,08 5 079,00 5 833,04 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce 8 je v posledním sloupci vypsána jednotková cena za metr krychlový 

obestavěného prostoru pro objekt č. 2. Maximální zjištěná cena za 1 m3 OP vyšla u studie, 
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a to 7 198,66 Kč. Pro další fáze dokumentace došlo k výraznému snížení jednotkové 

ceny, a to u DSP na 5 421,78 Kč a u DPS na 5 833,04 Kč. Rozdíl v ceně za 1 m3 OP mezi 

cenou STS a DPS činí 1 365,62 Kč.  

 

 

Graf 5 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – OP – objekt č. 2 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 5 jsou vyznačeny ceny za jeden metr krychlový obestavěného prostoru pro 

objekt č. 2, které se vážou k různým fázím dokumentace. 

 

Tabulka 9 – Rozpočtové ukazatele – PP – objekt č. 2 

  2.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) PP (m2) Kč/m2 

STS 36 388 590,37 784,60 46 378,52 

DSP 27 537 199,63 817,40 33 688,77 

DPS 29 626 025,08 813,40 36 422,46 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Cena za 1 m2 podlahové plochy u objektu č. 2 má také střídavý trend. Jednotková cena 

získaná ze studie činí 46 378,52 Kč, oproti tomu cena z DSP klesla na 33 688,77 Kč. Poté 

došlo ke zvýšení o 2 733,69 Kč, což znamená, že jednotková cena z dokumentace pro 

provedení stavby je 36 422,46 Kč. Cena u STS byla zvýšena o 15% rezervu, která v tomto 
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případě byla zbytečně vysoká. Rozdíl mezi DSP a DPS odůvodňuji tím, že se zpřesňovala 

technologie objektu, a proto došlo k mírnému navýšení ceny. 

 

 

Graf 6 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – PP – objekt č. 2 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 6 jsou vyznačeny ceny za jeden metr čtvereční podlahové plochy objektu č. 2, 

které se vážou k různým fázím dokumentace. 

Objekt č. 2 nepatří mezi největší, ani nejdražší stavby, ale i zde došlo k znatelným 

rozdílům. Cena odhadnutá ve studii je vyšší a teoreticky mohla odradit investora 

v pokračování s tímto projektem. 

 Objekt č. 3 

Konstrukce: Objekt č. 3 se dá popsat jako částečně dvoupodlažní objekt půdorysně 

i výškově dělený na pět částí. Celá stavba je založena na železobetonových sloupech, 

které jsou kotveny do kalichů s následným zabetonováním do monolitických základových 

patek. Nosnou svislou konstrukci objektu tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet 

s vyzdívkami. Opláštění obvodových stěn je řešeno provětrávaným systémem 

s vloženým izolantem a plechovým obkladem. Zateplení je navrženo z minerální vaty. 

Střecha je vyprojektována jako jednoplášťová plochá. 

JKSO: 812.6 

Označení v databázi: Objekt č. 3  
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Studie (STS): 

• rozpočet z roku: 2016, 

• cenová rezerva: 15 %, 

• obestavěný prostor: 22 361,00 m3, 

• podlahová plocha: 3 030,80 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 158 148 172,50 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 179 992 932,38 Kč.  

Dokumentace pro stavební povolení (DSP): 

• rozpočet z roku: 2016, 

• obestavěný prostor: 22 361,30 m3, 

• podlahová plocha: 3 306,1 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 143 110 418,40 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 162 878 036,81 Kč.  

Dokumentace pro provedení stavby (DPS): 

• rozpočet z roku: 2018, 

• obestavěný prostor: 22 361,30 m3, 

• podlahová plocha: 3 301,80 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 115 948 340,00 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 124 063 473,25 Kč.  

 

 

Graf 7 – Cena objektu dle dokumentace – objekt č. 3 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Databázový objekt č. 3 patří mezi tři nejdražší zkoumané objekty ve fázi STS. 

Dokumentace pro STS a DSP byla vytvořena v roce 2016 a ceny vycházející z ní zařazují 

tento objekt mezi stavby veřejné nadlimitní. Závěrečná dokumentace pro provedení 

stavby, vytvořená roku 2018, cenou stavby patří mezi veřejné zakázky podlimitní. 

  

Tabulka 10 – Rozdíly mezi fázemi dokumentace – objekt č. 3 

  3.   

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) Rozdíl (%) 

DSP – STS -17 114 895,57 -9,51 

DPS – STS -55 929 459,13 -31,07 

DPS – DSP -38 814 563,56 -23,83 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 10 popisuje rozdíly mezi cenami objektu v jednotlivých dokumentacích, a to 

v korunách a následně v procentech. Procenta ukazují, k jaké změně došlo vůči dřívější 

dokumentaci. Největší rozdíl (55,93 milionů korun) nastal mezi studií a DPS. 

Procentuálně se jedná o zhruba 31% snížení ceny oproti odhadu nákladů ze STS. 

U objektu č. 3 docházelo v průběhu tvorby dokumentace k snižování cen celkové stavby. 

Cena projektu získaná z položkového rozpočtu v dokumentaci pro provedení stavby je 

o 38,8 milionů nižší než částka z dokumentace předchozí. U studie se počítalo s 15% 

rezervou, která v tomto případě nepotřebně zvyšovala cenu. 

 

Tabulka 11 – Rozpočtové ukazatele – OP – objekt č. 3 

  3.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) OP (m3) Kč/m3 

STS 179 992 932,38 22 361,00 8 049,41 

DSP 162 878 036,81 22 361,30 7 283,93 

DPS 124 063 473,25 22 361,30 5 548,13 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V tabulce 11 je vyznačena jednotková cena za jeden metr krychlový obestavěného 

prostoru. Zjištěné částky se postupně v každé fázi dokumentace snižují. Nejvyšší cena za 

metr krychlový obestavěného prostoru je u studia, a to 8 049,41 Kč. Nejnižší cena, a to 

5 548,13 Kč za 1 m3 OP, vyšla u dokumentace pro provedení stavby. Rozdíl mezi 

jednotkovou cenou získanou z první a ze závěrečné dokumentace činí 2 501,28 Kč, což 

je u takto objemově velké stavby znatelná částka. 

 

 

Graf 8 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – OP – objekt č. 3 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 8 jsou vyznačeny ceny za jeden metr krychlový obestavěného prostoru pro 

objekt č. 3, které se vážou k různým typům dokumentace. 

 

Tabulka 12 – Rozpočtové ukazatele – PP – objekt č. 3 

  3.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) PP (m2) Kč/m2 

STS 179 992 932,38 3 030,80 59 387,93 

DSP 162 878 036,81 3 306,10 49 265,91 

DPS 124 063 473,25 3 301,80 37 574,50 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Jednotková cena za podlahovou plochu stejně jako cena u obestavěného prostoru 

postupně s vývojem dalších fází dokumentace klesá. Jednotková cena odhadnutá ve studii 

činí 59 387,93 Kč, což je o 21 813,43 Kč více než u DPS. Cena ze studie byla ovlivněna 

15% cenovou rezervou, která v tomto případě cenu zbytečně zvýšila. Mezi první a druhou 

fází dokumentace také došlo k rozměrovému zvětšení daného objektu. 

 

 

Graf 9 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – PP – objekt č. 3 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 6 jsou vyznačeny ceny za jeden metr čtvereční podlahové plochy objektu č. 3, 

které se vážou k různým fázím dokumentace. 

U objektu č. 3 byla dle mého názoru chybně zvolena cenová rezerva, která reálnou cenu 

objektu nepřiměřeně zvýšila. 

 

 Objekt č. 4 

Konstrukce: První část budovy je jednopodlažní se zvýšenou světlou výškou. Druhá část 

je dvoupodlažní. Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet 

s vyzdívkou. Sloupy jsou uloženy do prefabrikovaných kalichů s následným 

zabetonováním do monolitických patek. Obvodové stěny jsou opláštěny kombinací 

kontaktního zateplovacího systému a provětrávané fasády s plechovým obkladem.  

JKSO: 812.6 

Označení v databázi: Objekt č. 4  
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Studie (STS): 

• rozpočet z roku: 2016, 

• cenová rezerva: 15 %, 

• obestavěný prostor: 5 413,00 m3, 

• podlahová plocha: 715,20 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 33 289 950,00 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 38 283 442,50 Kč.  

Dokumentace pro stavební povolení (DSP): 

• rozpočet z roku: 2016, 

• obestavěný prostor: 5 910,48 m3, 

• podlahová plocha: 729,80 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 32 583 824,50 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 37 084 577,25 Kč.  

Dokumentace pro provedení stavby (DPS): 

• Rozpočet z roku: 2018, 

• Obestavěný prostor: 5 910,48 m3, 

• Podlahová plocha: 733,40 m2, 

• Cena objektu (bez DPH): 31 521 642,00 Kč, 

• Cena objektu po indexaci (bez DPH): 33 727 816,97 Kč.  

 

 

Graf 10 – Cena objektu dle dokumentace – objekt č. 4 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Čtvrtý objekt v databázi se se svou cenou ve všech vypracovaných fázích dokumentace 

řadí mezi veřejné zakázky podlimitní. Roku 2016 byly vytvořeny dokumentace STS 

a DSP, po kterých o dva roky později následovala dokumentace pro provedení stavby. 

Stavba nijak výrazně nevybočuje z databáze. 

 

Tabulka 13 – Rozdíly mezi fázemi dokumentace – objekt č. 4 

  4.   

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) Rozdíl (%) 

DSP – STS -6 486 897,33 -14,89 

DPS – STS -9 843 657,61 -22,59 

DPS – DSP -3 356 760,28 -9,05 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce 13 jsou všechny hodnoty se záporným znaménkem, což znamená, že cena 

objektu průběžně klesá. Největší rozdíl, a to 22,59 %, nastal mezi prvotní a závěrečnou 

dokumentací pro provedení stavby. Nejmenší rozdíl nastal mezi DSP a DPS, kde se 

cenová změna dá vyčíslit na 3,36 milionu korun. Pro studii se počítalo s 15% rezervou, 

která v tomto případě odhadovanou cenu objektu zbytečně zvýšila. 

 

Tabulka 14 – Rozpočtové ukazatele – OP – objekt č. 4 

  4.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) OP (m3) Kč/m3 

STS 43 571 474,57 5 413,00 8 049,41 

DSP 37 084 577,25 5 910,48 6 274,38 

DPS 33 727 816,97 5 910,48 5 706,44 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jednotková cena za metr krychlový obestavěného prostoru pro objekt č. 4 je znázorněna 

v tabulce č. 14. Nejvyšší jednotková cena, a to 8 049,41 Kč, vznikla u studie, oproti tomu 
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nejnižší cena vyšla z dokumentace pro provedení stavby. Jednotková cena za 1 m3 OP 

činí 5 706,44 Kč, což je o 2 342,97 Kč méně než u studie.  

 

 

Graf 11 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – OP – objekt č. 4 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 11 jsou vyznačeny ceny za jeden metr krychlový obestavěného prostoru pro 

objekt č. 4, které se vážou k různým fázím dokumentace. 
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  4.    
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dokumentace 
Kč (bez DPH) PP (m2) Kč/m2 

STS 43 571 474,57 715,20 60 922,08 

DSP 37 084 577,25 729,80 50 814,71 

DPS 33 727 816,97 733,40 45 988,30 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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druhou a třetí fází dokumentace je zhruba pět tisíc Kč, což hodnotím jako rozdíl 

akceptovatelný. 

 

 

Graf 12 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – PP – objekt č. 4 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 12 jsou vyznačeny ceny za jeden metr čtvereční podlahové plochy objektu č. 4, 

které se vážou k různým fázím dokumentace. I u objektu č. 4 došlo k vysokému odhadu 

ceny ve fázi studie. Tento rozdíl lze připsat připočítané cenové rezervě a špatně zvolené 

jednotkové ceně. 

 Objekt č. 5 

Konstrukce: Budova s číselným označením pět patří mezi nejmenší objekty v celé 

databázi. Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený jednotraktový objekt, který má lehké 

plechové zastřešení a na obvodu plechový plášť. Střecha je vynesena ocelovou konstrukcí 

kotvenou do základových patek.  

JKSO: 812.6 

Označení v databázi: Objekt č. 5  
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• rozpočet z roku: 2016, 
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• cena objektu (bez DPH): 3 080 275,00 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 3 505 748,57 Kč.  

Dokumentace pro stavební povolení (DSP): 

• rozpočet z roku: 2016, 

• obestavěný prostor: 586,15 m3, 

• podlahová plocha: 175,80 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 1 487 883,40 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 1 693 402,41 Kč.  

Dokumentace pro provedení stavby (DPS): 

• rozpočet z roku: 2018, 

• obestavěný prostor: 586,15 m3, 

• podlahová plocha: 175,50 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 1 617 596,00 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 1 730 810,27 Kč.  

 

 

Graf 13 – Cena objektu dle dokumentace – objekt č. 5 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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nezvyšovala. Jedná se o jediný objekt této databáze, jemuž se snížila cena pod hranici 

zakázek malého rozsahu. 

 

Tabulka 16 – Rozdíly mezi fázemi dokumentace – objekt č. 5 

  5.   

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) Rozdíl (%) 

DSP – STS -1 812 346,16 -51,70 

DPS – STS -1 774 938,30 -50,63 

DPS – DSP 37 407,87 2,21 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka číslo šestnáct ukazuje, že rozdíly mezi STS a dalšími dokumentacemi jsou přes 

50 %. Tento velký procentuální rozdíl je ale v celkovém měřítku finančně nízký, protože 

se jedná o jednu z nejmenších staveb v databázi. V tomto případě je 15% rezerva, která 

byla u studie použita, nepotřebná a prvotní cenu nereálně zvyšovala. Rozdíl cen 

z dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby byl minimální, 

a to 2,21 %. 

 

Tabulka 17 – Rozpočtové ukazatele – OP – objekt č. 5 

  5.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) OP (m3) Kč/m3 

STS 3 505 748,57 487,00 7 198,66 

DSP 1 693 402,41 586,15 2 889,03 

DPS 1 730 810,27 586,15 2 952,85 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z přeindexovaných cen jsem vypočítal jednotkové ceny za OP pro objekt č. 5. Ve studii 

je cena za 1 m3 OP vyčíslena na 7 198,66 Kč. U dokumentace pro stavební povolení 

a u dokumentace pro provedení stavby došlo oproti studii k razantnímu snížení 

jednotkové ceny o 4 309,63 Kč, respektive o 4 245,81 Kč. Cena za 1 m3 obestavěného 
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prostoru u DSP činí 2 889,03 Kč a u DPS 2 952,85 Kč. Rozdíl mezi DSP a DPS je pouze 

63,82 Kč, což hodnotím jako minimální. 

 

 

Graf 14 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – OP – objekt č. 5 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 14 jsou vyznačeny ceny za jeden metr krychlový obestavěného prostoru pro 

objekt č. 5, které se vážou k různým fázím dokumentace. 

 

Tabulka 18 – Rozpočtové ukazatele – PP – objekt č. 5 

  5.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) PP (m2) Kč/m2 

STS 3 505 748,57 171,10 20 489,47 

DSP 1 693 402,41 175,80 9 632,55 

DPS 1 730 810,27 175,50 9 862,17 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Objekt č. 5 je svou podlahovou plochou zařazen mezi nejmenší objekty celé databáze. 

Rozdíl v celkové ceně objektu vlivem toho není tak výrazný, ale při přepočtu na metr 

čtvereční podlahové plochy došlo k výrazným rozdílům. Jednotková cena za 1 m2 PP 

činila ve studii 20 489,47 Kč. Oproti tomu cena v dalších fázích dokumentace klesla 

o více než deset tisíc korun. Přesný rozdíl mezi STS a DPS je 10 627,3 Kč, což hodnotím 
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jako značně vysokou částku. Jedním z důvodů takového rozdílu je i to, že se u studie 

přičetla patnáctiprocentní rezerva. Rozdíl mezi DSP a DPS je v porovnání s ostatními 

výsledky minimální. 

 

 

Graf 15 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – PP – objekt č. 5 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 15 jsou vyznačeny ceny za jeden metr čtvereční podlahové plochy objektu č. 5, 

které se vážou k různým fázím dokumentace. 

Objekt č. 5 hodnotím jako problémový, protože cena odhadovaná ve studii výrazně 

neodpovídá následnému položkovému rozpočtu. Ve studii byla pravděpodobně zvolena 

špatná jednotková cena, která byla zvýšena ještě o procentuální rezervu. 

 Objekt č. 6 

Konstrukce: Jednopodlažní budova, která je rozdělena na dvě funkční části. Jako nosný 

a nenosný systém je navržen systém zděný cihelný. Stropy jsou železobetonové předpjaté 

panely. Základy jsou tvořeny z železobetonových základových pasů. Střecha je 

jednoplášťová, nevětraná. 

JKSO: 812.7 

Označení v databázi: Objekt č. 6  
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Studie (STS): 

• rozpočet z roku: 2017, 

• cenová rezerva: 10 %, 

• obestavěný prostor: 10 745,00 m3, 

• podlahová plocha: 1 703,13 m2,  

• cena objektu (bez DPH): 59 097 500,00 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 65 801 035,51 Kč.  

Dokumentace pro stavební povolení (DSP): 

• rozpočet z roku: –, 

• obestavěný prostor: –, 

• podlahová plocha: –, 

• cena objektu (bez DPH): –, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): –. 

Dokumentace pro provedení stavby (DPS): 

• rozpočet z roku: 2017, 

• obestavěný prostor: 10 745,00 m3, 

• podlahová plocha: 1 711,59 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 46 755 334,45 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 52 058 875,97 Kč.  

 

 

Graf 16 – Cena objektu dle dokumentace – objekt č. 6 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Pro objekt č. 6 jsem získal dokumentaci pro STS a DPS. Studie a dokumentace pro 

provedení stavby byla vytvořena v roce 2017 a vlivem ceny z obou fází lze stavbu zařadit 

jako podlimitní. U objektu nedošlo ke změně OP, ani k výrazné změně PP. Objekt 

nevyčnívá z celkové databáze. 

 

Tabulka 19 – Rozdíly mezi fázemi dokumentace – objekt č. 6 

  6.   

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) Rozdíl (%) 

DSP – STS - - 

DPS – STS -13 742 159,54 -20,88 

DPS – DSP - - 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce č. 19 je popsán cenový rozdíl mezi dokumentací STS a DPS. Cena ve studii 

byla o 13,74 milionů Kč vyšší než cena zjištěná u DPS. Jelikož je rozdíl přes 20 %, 

považuji 10% přidanou rezervu ze studie jako zbytečnou. 

 

Tabulka 20 – Rozpočtové ukazatele – OP – objekt č. 6 

  6.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) OP (m3) Kč/m3 

STS 65 801 035,51 10 745,00 6 123,87 

DSP - - - 

DPS 52 058 875,97 10 745,00 4 844,94 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jednotková cena za m3 OP pro objekt č. 6 je znázorněna v tabulce 20. Ze studie vyšla 

cena na měrnou jednotku 6 123,87 Kč. Z dokumentace pro provedení stavby vzešla 

jednotková cena 4 844,94 Kč. Rozdíl mezi první a závěrečnou cenou je 1 278,93 Kč bez 

DPH. 
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Graf 17 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – OP – objekt č. 6 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 17 jsou vyznačeny ceny za jeden metr krychlový obestavěného prostoru pro 

objekt č. 6, které se vážou k různým fázím dokumentace. 

 

Tabulka 21 – Rozpočtové ukazatele – PP – objekt č. 6 

  6.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) PP (m2) Kč/m2 

STS 65 801 035,51 1 703,13 38 635,36 

DSP - - - 

DPS 52 058 875,97 1 711,59 30 415,51 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 21 popisuje výslednou jednotkovou cenu za metr čtvereční podlahové plochy 

pro objekt č. 6. Jednotková cena ve studii vyšla na 38 635,36 Kč a v dokumentaci pro 

provedení stavby 30 415,51 Kč. Rozdíl mezi prvotní a závěrečnou zkoumanou fází 

dokumentace je tedy 8 219,85 Kč. I v tomto případě došlo podle mého názoru 

k zbytečnému zvýšení ceny 10% rezervou. 
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Graf 18 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – PP – objekt č. 6 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 18 jsou vyznačeny ceny za jeden metr čtvereční podlahové plochy objektu č. 6, 

které se vážou k různým fázím dokumentace. 

Objekt č. 6 byl ve studii naceněn na vyšší částku, než popisuje podrobný položkový 

rozpočet z dokumentace pro provedení stavby. Vyšší odhadnutá cena ze STS může 

v budoucnu zapříčinit zrušení celého projektu, a proto si myslím, že je třeba více dbát na 

přesnější prvotní určování ceny. 

 Objekt č. 7 

Konstrukce: Objekt s číselným označením sedm je celoprosklená skořepina s nosnými 

ocelovými žebry. Zasklení tvoří izolační trojskla s nízkou propustností slunečního záření. 

Základová konstrukce je navržena jako železobetonová deska v kombinaci s pasy. 

JKSO: 801.65 

Označení v databázi: Objekt č. 7  

Studie (STS): 

• rozpočet z roku: 2018, 

• cenová rezerva: 30 %, 

• obestavěný prostor: 1 400,00 m3, 

• podlahová plocha: 298,40 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 45 500 000,00 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 48 684 509,27 Kč.  
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Dokumentace pro stavební povolení (DSP): 

• rozpočet z roku: –, 

• obestavěný prostor: –, 

• podlahová plocha: –, 

• cena objektu (bez DPH): –, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): –. 

Dokumentace pro provedení stavby (DPS): 

• rozpočet z roku: 2019, 

• obestavěný prostor: 1 400,00 m3, 

• podlahová plocha: 319,20 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 49 629 071,00 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 50 829 272,66 Kč.  

 

 

Graf 19 – Cena objektu dle dokumentace – objekt č. 7 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

U sedmého objektu databáze jsem pracoval s prvotní a závěrečnou dokumentací (STS 

a DPS). Jedná se stavbu, u které byla studie vytvořena v roce 2018 a dokumentace pro 

provedení stavby o rok později. Výsledná cena řadí objekt mezi veřejné zakázky 

podlimitní. Tento objekt se oproti ostatním členům databáze liší komplikovanou 

a unikátní konstrukcí. 
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Tabulka 22 – Rozdíly mezi fázemi dokumentace – objekt č. 7 

  7.   

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) Rozdíl (%) 

DSP – STS - - 

DPS – STS 2 144 763,40 4,41 

DPS – DSP - - 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Objekt č. 7 lze považovat za správně cenově odhadnutý. Rozdíl mezi prvotní a závěrečnou 

sledovanou dokumentací činí méně než 5 %. Jelikož se jedná o atypický objekt 

s komplikovanou konstrukcí, byla použita 30% rezerva. Rozdíl zhruba 2,14 milionů Kč 

u stavby s celkovou hodnotou přesahující 50 mil. Kč je dle mého názoru skvělý výsledek. 

 

Tabulka 23 – Rozpočtové ukazatele – OP – objekt č. 7 

  7.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) OP (m3) Kč/m3 

STS 48 684 509,27 1 400,00 34 774,65 

DSP - - - 

DPS 50 829 272,66 1 400,00 36 306,62 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jednotková cena za metr krychlový obestavěného prostoru pro objekt č. 7 se mezi STS 

a DPS liší o 1 531,97 Kč. Cena za 1 m3 OP činí ve studii 34 774,65 Kč, u DPS 

36 306,62 Kč. Jelikož se jedná o stavbu, která je svou konstrukcí velice speciální, její 

jednotková cena za m3 OP se řadí mezi nejdražší z celé databáze. 
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Graf 20 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – OP – objekt č. 7 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 20 jsou vyznačeny ceny za jeden metr krychlový obestavěného prostoru pro 

objekt č. 7, které se vážou k různým druhům dokumentace. 

 

Tabulka 24 – Rozpočtové ukazatele – PP – objekt č. 7 

  7.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) PP (m2) Kč/m2 

STS 48 684 509,27 298,40 163 151,84 

DSP - - - 

DPS 50 829 272,66 319,20 159 239,58 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Objekt č. 7 je výrazný svou specifickou nosnou konstrukcí, a proto jsou i jeho výsledné 

jednotkové ukazatele tolik rozdílné v porovnání s ostatními stavbami. Jednotková cena 

za 1 m2 PP činí ve studii 163 151,84 Kč, což je v tomto měřítku pouze o 3 912,26 Kč více 

než cena z DPS. Pro cenu odhadnutou ze studie byla použita 30% cenová rezerva, která 

byla v tomto případě zvolena správně. 
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Graf 21 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – PP – objekt č. 7 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 21 jsou vyznačeny ceny za jeden metr čtvereční podlahové plochy objektu č. 7, 

které se vážou k různým fázím dokumentace. Myslím si, že u takto složité a atypické 

budovy je výsledný cenový rozdíl akceptovatelný. Pro cenu ve studii byla v tomto případě 

navržena správně 30% cenová rezerva. 

 Objekt č. 8 

Konstrukce: Objekt č. 8 patří svým objemem mezi největší stavby celé databáze. Objekt 

jako takový má čtyři podlaží, z toho dvě suterénní a dvě nadzemní. Jako základy jsou 

navrženy betonové piloty. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým skeletem 

vyzdívaným cihlami. Ze železobetonu jsou postaveny také vodorovné konstrukce stropu. 

Obvodový plášť je zateplen provětrávanou fasádou s minerální izolací. Vodorovná 

konstrukce střechy je tvořena vegetačním souvrstvím. 

JKSO: 801.35 

Označení v databázi: Objekt č. 8  

Studie (STS): 

• rozpočet z roku: 2018, 

• cenová rezerva: 0 %, 

• obestavěný prostor: 16 545,00 m3, 

• podlahová plocha: 2 798,34 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 153 394 062,50 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 164 129 992,46 Kč.  
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Dokumentace pro stavební povolení (DSP): 

• rozpočet z roku: –, 

• obestavěný prostor: –, 

• podlahová plocha: –, 

• cena objektu (bez DPH): –, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): –. 

Dokumentace pro provedení stavby (DPS): 

• rozpočet z roku: 2019, 

• obestavěný prostor: 16 553,00 m3, 

• podlahová plocha: 2 385,98 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 220 978 782,58 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 226 322 809,71 Kč.  

 

 

Graf 22 – Cena objektu dle dokumentace – objekt č. 8 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Objekt č. 8 je v závěrečné fázi nejdražším objektem celé zkoumané databáze. Studie 

a DPS byly vytvořeny rok po sobě, v letech 2018 a 2019. Cenou můžeme objekt ve všech 

časových obdobích zařadit mezi veřejnou zakázku nadlimitní. 
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Tabulka 25 – Rozdíly mezi fázemi dokumentace – objekt č. 8 

  8.   

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) Rozdíl (%) 

DSP – STS - - 

DPS – STS 62 192 817,25 37,89 

DPS – DSP - - 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pro objekt č. 8 nebyla u odhadu ceny ve studii využita žádná procentuální rezerva. I to je 

jeden z důvodů, proč jsou výsledné rozdíly tak velké. Cena oproti studii stoupla 

o 37,89 %, což v přepočtu znamená, že objekt dle položkového rozpočtu z DPS stojí 

o 62 milionů více, než bylo odhadováno. V tomto případě nedošlo v průběhu tvorby 

projektu k žádným výrazným rozměrovým změnám, a proto si myslím, že byla ve studii 

jednotková cena za 1 m3 OP určena špatně. 

 

Tabulka 26 – Rozpočtové ukazatele – OP – objekt č. 8 

  8.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) OP (m3) Kč/m3 

STS 164 129 992,46 16 545,00 9 920,22 

DSP - - - 

DPS 226 322 809,71 16 553,00 13 672,62 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Cena za m3 obestavěného prostoru ze studie činí u tohoto objektu 9 920,22 Kč. Oproti 

tomu se jednotková cena pro DPS zvýšila o 3 752,4 Kč. Částka v DPS za jeden krychlový 

metr OP tedy je 13 672,62 Kč.  
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Graf 23 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – OP – objekt č. 8 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 23 jsou vyznačeny ceny za jeden metr krychlový obestavěného prostoru pro 

objekt č. 8, které se vážou k různým fázím dokumentace. 

 

Tabulka 27 – Rozpočtové ukazatele – PP – objekt č. 8 

  8.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) PP (m2) Kč/m2 

STS 164 129 992,46 2 798,34 58 652,63 

DSP - - - 

DPS 226 322 809,71 2 385,98 94 855,28 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce 27 jsou vyznačeny jednotkové ceny za metr čtvereční podlahové plochy pro 

objekt č. 8. V tomto případě došlo k nesprávnému ocenění, kdy jednotková cena vyšla 

u studie výrazně nižší než u dokumentace pro provedení stavby. Metr čtvereční 

podlahové plochy stál ve studii 58 652,63 Kč, což je o 36 202,65 Kč méně než cena 

z DPS. U studie nebyla použita žádná procentuální cenová rezerva, a i z tohoto důvodu 

byl rozdíl v první a závěrečné dokumentační fázi tak výrazný. 
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Graf 24 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – PP – objekt č. 8 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 24 jsou vyznačeny ceny za jeden metr čtvereční podlahové plochy objektu č. 8, 

které se vážou k různým fázím dokumentace. U objektu č. 8 došlo k výraznému zvýšení 

ceny oproti studii. Jelikož stavba neprošla v průběhu výraznými rozměrovými změnami, 

myslím si, že problém těchto rozdílů tkví ve špatně zvolené jednotkové ceně a nulové 

cenové rezervě.  

 Objekt č. 9 

Konstrukce: Objekt, který má dvě nadzemní podlaží a je založen na betonových pilotách. 

Jeho nosná konstrukce je tvořena železobetonovým skeletem vyzdívaným cihelným 

zdivem. Stropní konstrukce je navržena ze ŽB. Fasáda je zateplena provětrávanou 

fasádou s přidanou minerální vatou. Střecha je tvořena extenzivní vegetační konstrukcí. 

JKSO: 801.35 

Označení v databázi: Objekt č. 9  

Studie (STS): 

• rozpočet z roku: 2018, 

• cenová rezerva: 0 %, 

• obestavěný prostor: 5 700,00 m3, 

• podlahová plocha: 907,08 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 42 607 500,00 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 45 589 565,46 Kč.  
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Dokumentace pro stavební povolení (DSP): 

• rozpočet z roku: –, 

• obestavěný prostor: –, 

• podlahová plocha: –, 

• cena objektu (bez DPH): –, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): –. 

Dokumentace pro provedení stavby (DPS): 

• rozpočet z roku: 2019, 

• obestavěný prostor: 5 448,00 m3, 

• podlahová plocha: 765,24 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 79 746 658,44 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 81 675 206,97 Kč.  

 

 

Graf 25 – Cena objektu dle dokumentace – objekt č. 9 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Devátý objekt se dá zařadit jako veřejná zakázka podlimitní. Rozpočty pro STS byly 

vytvořeny roku 2018 a oproti roku 2019, kdy byla zpracována dokumentace DPS, došlo 

k rozměrovým změnám, které se projevují i na výsledné ceně. 
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Tabulka 28 – Rozdíly mezi fázemi dokumentace – objekt č. 9 

  9.   

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) Rozdíl (%) 

DSP – STS - - 

DPS – STS 36 085 641,51 79,15 

DPS – DSP - - 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 28 ukazuje, jaký cenový rozdíl vznikl mezi prvotní dokumentací 

a dokumentací pro provedení stavby. U objektu došlo v průběhu tvorby dokumentace 

ke zmenšení rozměrů, ale i přesto se cena oproti studii zvýšila. Cena odhadnutá ve studii 

je o 79,15 % nižší než cena objektu dle DPS. U objektu č. 9 nebylo ve studii počítáno 

s procentuální rezervou, která mohla teoreticky rozdíl snížit. 

 

Tabulka 29 – Rozpočtové ukazatele – OP – objekt č. 9 

  9.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) OP (m3) Kč/m3 

STS 45 589 565,46 5 700,00 7 998,17 

DSP - - - 

DPS 81 675 206,97 5 448,00 14 991,78 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jednotková cena ze studie vyšla na 7 998,17 Kč, oproti tomu cena zjištěná v dokumentaci 

pro provedení stavby je skoro jedenkrát vyšší, a to 14 991,78 Kč. Rozdíl mezi 

jednotkovou cenou STS a DPS je tedy 6 993,61 Kč. Takto výrazný rozdíl odůvodňuji 

rozměrovou změnou objektu, špatně zvolenou jednotkovou cenou u studie a 0% cenovou 

rezervou. 
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Graf 26 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – OP – objekt č. 9 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 26 jsou vyznačeny ceny za jeden metr krychlový obestavěného prostoru pro 

objekt č. 9, které se vážou k různým fázím dokumentace. 

 

Tabulka 30 – Rozpočtové ukazatele – PP – objekt č. 9 

  9.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) PP (m2) Kč/m2 

STS 45 589 565,46 907,08 50 259,70 

DSP - - - 

DPS 81 675 206,97 765,24 106 731,49 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

U objektu č. 9 došlo k rozměrové změně objektu, a také proto je rozdíl mezi jednotkovou 

cenou ze studie a DPS 56 471,79 Kč. I díky nulové cenové rezervě ve studii je jednotková 

cena za m2 PP ve studii 50 259,70 Kč. Cena za metr čtvereční podlahové plochy ze studie 

činí 106 731,49 Kč.  
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Graf 27 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – PP – objekt č. 9 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 27 jsou vyznačeny ceny za jeden metr čtvereční podlahové plochy objektu č. 9, 

které se vážou k různým fázím dokumentace. 

U této stavby došlo v průběhu tvorby projektu k rozměrovým změnám. Když navíc 

přihlédnu k tomu, že se i přes zmenšení objektu cena výrazně zvýšila, prvotní odhad 

hodnotím jako nepřesný.  

  Objekt č. 10 

Konstrukce: Objekt s databázovým číslem deset má dvě nadzemní a jedno podzemní 

podlaží. Betonové piloty slouží jako základy. Nosná konstrukce je železobetonová ze 

skeletu. Jako vyzdívka mezi skeletem je navrženo cihelné zdivo. Fasáda je řešena 

provětrávanou zateplenou fasádou a střecha navržena jako extenzivní vegetační souvrství. 

JKSO: 801.46 

Označení v databázi: Objekt č. 10  

Studie (STS): 

• rozpočet z roku: 2018, 

• cenová rezerva: 0 %, 

• obestavěný prostor: 8 950,00 m3, 

• podlahová plocha: 1463,73 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 91 712 000,00 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 98 130 850,85 Kč.  
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Dokumentace pro stavební povolení (DSP): 

• rozpočet z roku: –, 

• obestavěný prostor: –, 

• podlahová plocha: –, 

• cena objektu (bez DPH): –, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): –. 

Dokumentace pro provedení stavby (DPS): 

• rozpočet z roku: 2019, 

• obestavěný prostor: 9 006,00 m3, 

• podlahová plocha: 1 451,63 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 112 399 040,37 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 115 117 235,82 Kč.  

 

 

Graf 28 – Cena objektu dle dokumentace – objekt č. 10 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V roce 2018 byla pro tento objekt vytvořena dokumentace STS. O rok později navazovala 

dokumentace pro provedení stavby. Při postupném návrhu nedošlo k výrazné změně ani 

dispozice, ani objemových velikostí, takže se cena ve všech fázích dokumentace drží 

v kategorii veřejných zakázek podlimitních. 
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Tabulka 31 – Rozdíly mezi fázemi dokumentace – objekt č. 10 

  10.   

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) Rozdíl (%) 

DSP – STS - - 

DPS – STS 16 986 384,97 17,31 

DPS – DSP - - 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pro nacenění objektu č. 10 nebyla u STS využita žádná procentuální rezerva. Rozdíl mezi 

STS a DPS činí necelých 17 milionů korun, což znamená, že cena oproti studii stoupla 

o 17,31 %. 

 

Tabulka 32 – Rozpočtové ukazatele – OP – objekt č. 10 

  10.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) OP (m3) Kč/m3 

STS 98 130 850,85 8 950,00 10 964,34 

DSP - - - 

DPS 115 117 235,82 9 006,00 12 782,28 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 32 popisuje, jaká je jednotková cena za metr krychlový obestavěného prostoru 

objektu číslo deset. Ze studie nám tato cena vyšla 10 964,34 Kč a z dokumentace pro 

provedení stavby 12 782,28 Kč. Rozdíl mezi těmito cenami je 1 817,94 Kč bez DPH. 
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Graf 29 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – OP – objekt č. 10 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 29 jsou vyznačeny ceny za jeden metr krychlový obestavěného prostoru pro 

objekt č. 10, které se vážou k různým druhům dokumentace. 

 

Tabulka 33 – Rozpočtové ukazatele – PP – objekt č. 10 

  10.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) PP (m2) Kč/m2 

STS 98 130 850,85 1 463,73 67 041,63 

DSP - - - 

DPS 115 117 235,82 1 451,63 79 302,05 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 33 popisuje výslednou jednotkovou cenu za metr čtvereční podlahové plochy 

pro objekt č. 10. Jednotková cena ve studii vyšla na 67 041,63 Kč a v dokumentaci pro 

provedení stavby 79 302,05 Kč. Rozdíl mezi prvotní a závěrečnou zkoumanou fází 

dokumentace je tedy 12 260,42 Kč. U studie nebylo pracováno s procentuální cenovou 

rezervou. 
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Graf 30 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – PP – objekt č. 10 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 30 jsou vyznačeny ceny za jeden metr čtvereční podlahové plochy objektu 

č. 10, které se vážou k různým fázím dokumentace. U objektu č. 10 došlo k nižšímu 

cenovému odhadu než u DPS. U studie nebyla využita žádná cenová rezerva. Výslednými 

rozdíly se stavba neodlišuje od ostatních objektů v databázi.  

  Objekt č. 11 

Konstrukce: Objekt číslo jedenáct je nejmenší v celé databázi co do objemové velikosti. 

Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt, který leží na železobetonových pasech. 

Nosná zděná konstrukce je částečně doplněna o ocelovou část. Střešní konstrukce je 

vynášena železobetonovou deskou, na které je osazena jednoplášťová střecha se 

spádováním ve tvaru oblé valby. Objekt je zateplen. 

JKSO: 801.67 

Označení v databázi: Objekt č. 11  

Studie (STS): 

• rozpočet z roku: 2018, 

• cenová rezerva: 0 %, 

• obestavěný prostor: 400,00 m3, 

• podlahová plocha: 33,96 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 4 600 000,00 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 4 921 950,39 Kč.  
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Dokumentace pro stavební povolení (DSP): 

• rozpočet z roku: –, 

• obestavěný prostor: –, 

• podlahová plocha: –, 

• cena objektu (bez DPH): –, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): –. 

Dokumentace pro provedení stavby (DPS): 

• rozpočet z roku: 2019, 

• obestavěný prostor: 181,00 m3, 

• podlahová plocha: 32,62 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 6 263403,56 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 6 414 874,20 Kč.  

 

 

Graf 31 – Cena objektu dle dokumentace – objekt č. 11 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Objekt č. 11 je svým objemem nejmenší člen celé zkoumané databáze. Cenu ve studii, 

která byla vytvořena v roce 2018, řadím mezi veřejné zakázky malého rozsahu. 

U podrobnější dokumentace pro provedení stavby došlo k cenovému navýšení, a tím 

pádem patří cena z DPS mezi veřejné zakázky podlimitní. Oproti prvotnímu návrhu došlo 

ke změně rozměrových parametrů budovy. 

 

4 921 950 Kč

6 414 874 Kč

0 Kč

2 000 000 Kč

4 000 000 Kč

6 000 000 Kč

8 000 000 Kč

K
č 

(b
ez

 D
P

H
)

Druh dokumentace

Objekt č. 11 – Cena objektu dle dokumentace

STS

DPS



76 

 

Tabulka 34 – Rozdíly mezi fázemi dokumentace – objekt č. 11 

  11.   

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) Rozdíl (%) 

DSP – STS - - 

DPS – STS 1 492 923,82 30,33 

DPS – DSP - - 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rozdíl mezi studií a dokumentací pro provedení stavby lze vyčíslit na zhruba 1,5 milionu 

Kč, což nevyznívá jako vysoká částka, ale jelikož se jedná o objemově menší objekt, 

v přepočtu na procenta činí celých 30,33 %. U odhadu ceny v studii se cenová rezerva 

nepoužívala. 

 

Tabulka 35 – Rozpočtové ukazatele – OP – objekt č. 11 

  11.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) OP (m3) Kč/m3 

STS 4 921 950,39 400,00 12 304,88 

DSP - - - 

DPS 6 414 874,20 181,00 35 441,29 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

U objektu č. 11 došlo k výrazným cenovým rozdílům. Jednotková cena ze studie, která 

se váže k obestavěnému prostoru, vyšla o 23 136,41 Kč nižší než cena u DPS. Pro studii 

nebyla využívána žádná procentuální rezerva. Ačkoliv došlo ke změně objemových 

rozměrů, takto velký rozdíl považuji za neakceptovatelný a mělo by dojít ke zpětnému 

podrobnému vyšetření. 
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Graf 32 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – OP – objekt č. 11 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 32 jsou vyznačeny ceny za jeden metr krychlový obestavěného prostoru pro 

objekt č. 11, které se vážou k různým fázím dokumentace. 

 

Tabulka 36 – Rozpočtové ukazatele – PP – objekt č. 11 

  11.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) PP (m2) Kč/m2 

STS 4 921 950,39 33,96 144 933,76 

DSP - - - 

DPS 6 414 874,20 32,62 196 654,64 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Objekt č. 11 je svou podlahovou plochou nejmenším objektem v celé databázi. Rozdíl 

mezi jednotkovou cenou z STS a DPS je 51 720,88 Kč, což hodnotím u takto malého 

objektu jako negativní výsledek. Jednotková cena z dokumentace pro provedení stavby 

činí 196 654,64 Kč bez DPH. 
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Graf 33 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – PP – objekt č. 11 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 33 jsou vyznačeny ceny za jeden metr čtvereční podlahové plochy objektu 

č. 11, které se vážou k různým fázím dokumentace. 

Cena objektu č. 11 odhadnutá ve studii neodpovídá ceně vypočítané dle položkového 

rozpočtu. Rozdíly jednotkové ceny hodnotím negativně. Ve studii se nepočítalo 

s cenovou procentuální rezervou. 

  Objekt č. 12 

Konstrukce: Objekt je navržen jako třípodlažní stavba, která je založena na základové 

desce. Nosný konstrukční systém je obousměrný stěnový, vytvořený z keramického 

zdiva. Stropní konstrukce je tvořena z prefabrikovaných panelů. Střecha se dá popsat jako 

zelená extenzivní. Objekt je zateplen minerální vlnou. 

JKSO: 801.67 

Označení v databázi: Objekt č. 12  

Studie (STS): 

• rozpočet z roku: 2016, 

• cenová rezerva: 0 %, 

• obestavěný prostor: 2 448,78 m3, 

• podlahová plocha: 481,00 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 20 163 690,91 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 22 948 870,02 Kč.  
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Dokumentace pro stavební povolení (DSP): 

• rozpočet z roku: –, 

• obestavěný prostor: –, 

• podlahová plocha: –, 

• cena objektu (bez DPH): –, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): –. 

Dokumentace pro provedení stavby (DPS): 

• rozpočet z roku: 2018, 

• obestavěný prostor: 2 992,00 m3, 

• podlahová plocha: 528,52 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 22 691 626,33 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 24 279 795,44 Kč.  

 

 

Graf 34 – Cena objektu dle dokumentace – objekt č. 12 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Dokumentace pro objekt s pořadovým číslem dvanáct byla započata roku 2016. O dva 

roky později následovala dokumentace pro provedení stavby. Cena se výrazně neliší, 

ačkoliv došlo k rozměrovým změnám. Stavbu lze v obou fázích dokumentace cenou 

zařadit mezi veřejné zakázky podlimitní. 
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Tabulka 37 – Rozdíly mezi fázemi dokumentace – objekt č. 12 

  12.   

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) Rozdíl (%) 

DSP – STS - - 

DPS – STS 1 330 925,42 5,80 

DPS – DSP - - 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Objekt č. 12 se svým procentuálním rozdílem 5,80 %, který se váže ke studii, patří mezi 

stavby, u nichž se cena liší minimálně. U tohoto projektu se pro studii žádná procentuální 

rezerva nevyužívala. Nárůst ceny od studie o zhruba 1,3 milionu Kč hodnotím jako velice 

úspěšný odhad. 

 

Tabulka 38 – Rozpočtové ukazatele – OP – objekt č. 12 

  12.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) OP (m3) Kč/m3 

STS 22 948 870,02 2 448,78 9 371,55 

DSP - - - 

DPS 24 279 795,44 2 992,00 8 114,90 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výsledné jednotkové ceny za 1 m3 OP u objektu č. 12 se liší o 1 256,65 Kč bez DPH. 

Tento rozdíl patří v databázi objektů mezi nejmenší. Jednotková cena ze studie vyšla na 

9 371,55 Kč, oproti tomu cena z DPS činí 8 114,90 Kč. Když přihlédnu k tomu, že došlo 

ke změně objemových rozměrů objektu, hodnotím cenový odhad ze studie jako přesný. 
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Graf 35 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – OP – objekt č. 12 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 35 jsou vyznačeny ceny za jeden metr krychlový obestavěného prostoru pro 

objekt č. 12, které se vážou k různým fázím dokumentace. 

 

Tabulka 39 – Rozpočtové ukazatele – PP – objekt č. 12 

  12.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) PP (m2) Kč/m2 

STS 22 948 870,02 481,00 47 710,75 

DSP - - - 

DPS 24 279 795,44 528,52 45 939,22 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Objekt č. 12 a jeho jednotkové ceny hodnotím velice kladně, protože rozdíl mezi cenou 

ze studie a cenou z DPS činí pouze 1 771,53 Kč za m2 podlahové plochy. Cena jednoho 

metru podlahové plochy z dokumentace pro provedení stavby je 45 939,22 Kč bez DPH. 
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Graf 36 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – OP – objekt č. 12 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 36 jsou vyznačeny ceny za jeden metr čtvereční podlahové plochy objektu 

č. 12, které se vážou k různým fázím dokumentace. 

Výsledné rozdíly hodnotím pozitivně. I přes nulovou cenovou rezervu se dá odhad ze 

STS považovat za relativně přesný.  

  Objekt č. 13 

Konstrukce: Budova s číslem třináct má sedm nadzemních podlaží. Konstrukční jádro 

budovy je prosklené. Piloty slouží jako základová konstrukce. Nosný systém je 

monolitický železobetonový skelet s výplňovým zdivem. Ve středním traktu budovy je 

železobetonové jádro. Jako vodorovná konstrukce střešní je navržena plochá střecha. 

JKSO: 801.61 

Označení v databázi: Objekt č. 13  

Studie (STS): 

• rozpočet z roku: 2020, 

• cenová rezerva: 0 %, 

• obestavěný prostor: 14 407,00 m3, 

• podlahová plocha: 3 135,56 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 146 537 500,00 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 146 537 500,00 Kč.  
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Dokumentace pro stavební povolení (DSP): 

• rozpočet z roku: –, 

• obestavěný prostor: –, 

• podlahová plocha: –, 

• cena objektu (bez DPH): –, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): –. 

Dokumentace pro provedení stavby (DPS): 

• rozpočet z roku: 2020, 

• obestavěný prostor: 15 500,77 m3, 

• podlahová plocha: 3 042,99 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 131 495 142,42 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 131 495 142,42 Kč.  

 

 

Graf 37 – Cena objektu dle dokumentace – objekt č. 13 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tento objekt patří svým objemem mezi největší stavby celé databáze. Obě fáze 

dokumentace byly vytvořeny v letošním zkoumaném roce, a proto nedošlo 

k cenovému indexování. Studie řadí objekt mezi veřejné zakázky nadlimitní, ale po 

zpřesnění dokumentace přechází svou cenou do zakázek podlimitních. 
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Tabulka 40 – Rozdíly mezi fázemi dokumentace – objekt č. 13 

  13.   

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) Rozdíl (%) 

DSP – STS - - 

DPS – STS -15 042 357,58 -10,27 

DPS – DSP - - 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 40 značí rozdíl mezi cenou zjištěnou ve studii a cenou objektu z dokumentace 

pro provedení stavby. Cena ve studii je o zhruba 15 milionů Kč vyšší než v jeho závěrečné 

zkoumané fázi. Pokles o 10,27 % oproti studii považuji ale v rámci takhle velkého 

projektu za akceptovatelný výsledek. 

 

Tabulka 41 – Rozpočtové ukazatele – OP – objekt č. 13 

  13.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) OP (m3) Kč/m3 

STS 146 537 500,00 14 407,00 10 171,27 

DSP - - - 

DPS 131 495 142,42 15 500,77 8 483,14 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 41 popisuje jednotkové ceny, které se váží k 1 m3 OP. Cena získaná ve studii a 

v dokumentaci pro provedení stavby je 10 171,27 Kč, respektive 8 483,14 Kč. Rozdíl 

mezi cenou ze studie a DPS tak činí 1 688,13 Kč, což stále řadí tuto stavbu mezi objekty 

s přesnějším odhadem ze studie. Ve studii nebyla využita žádná procentuální cenová 

rezerva. 
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Graf 38 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – OP – objekt č. 13 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 38 jsou vyznačeny ceny za jeden metr krychlový obestavěného prostoru pro 

objekt č. 13, které se vážou k různým fázím dokumentace. 

 

Tabulka 42 – Rozpočtové ukazatele – PP – objekt č. 13 

  13.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) PP (m2) Kč/m2 

STS 146 537 500,00 3 135,56 46 734,08 

DSP - - - 

DPS 131 495 142,42 3 042,99 43 212,48 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Cena za metr čtvereční podlahové plochy ve studii se dá vyčíslit na 46 734,08 Kč. Oproti 

tomu cena v dokumentaci pro provedení stavby klesla o 3 521,6 Kč na výsledných 

43 212,48 Kč za m2 PP. Ve studii nebylo počítáno s žádnou procentuální rezervou, 

a i proto hodnotím rozdíl jednotkových cen jako akceptovatelný. 
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Graf 39 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – PP – objekt č. 13 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 39 jsou vyznačeny ceny za jeden metr čtvereční podlahové plochy objektu 

č. 13, které se vážou k různým fázím dokumentace. 

Ačkoliv se objekt č. 13 řadí mezi největší objekty, jeho cenový odhad vytvořený ve studii 

patří mezi ty nejpřesnější. Výsledné rozdíly jsou v databázovém porovnání minimální. 

  Objekt č. 14 

Konstrukce: Objekt s číselným označením čtrnáct je objemově největší stavba celé 

databáze. Budova je navržena jako železobetonový skelet, který je rozdělen na dva 

funkční celky. Sloupy jsou vetknuty do kalichů a monolitických základových patek. 

Stropní konstrukce je tvořena z panelů. Střecha se dá popsat jako dřevěné vazníky 

s lisovanými styčníkovými deskami. 

JKSO: 812.6 

Označení v databázi: Objekt č. 14  

Studie (STS): 

• rozpočet z roku: 2017, 

• cenová rezerva: 0 %, 

• obestavěný prostor: 26 700,00 m3, 

• podlahová plocha: 4 023,70 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 164 205 000,00 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 182 831 067,91 Kč.  
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Dokumentace pro stavební povolení (DSP): 

• rozpočet z roku: –, 

• obestavěný prostor: –, 

• podlahová plocha: –, 

• cena objektu (bez DPH): –, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): –. 

Dokumentace pro provedení stavby (DPS): 

• rozpočet z roku: 2018, 

• obestavěný prostor: 26 700,00 m3, 

• podlahová plocha: 4 056,30 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 163 433 165,00 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 174 871 723,86 Kč.  

 

 

Graf 40 – Cena objektu dle dokumentace – objekt č. 14 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pro objekt č. 14 je k dispozici pouze prvotní a závěrečná zkoumaná dokumentace, která 

byla vytvořena roku 2017 a 2018. Objekt jako takový je svým objemem největší stavbou 

v celé databázi. Svou cenou se u obou dokumentací drží ve veřejných zakázkách 

nadlimitních. Během STS a DPS nedošlo k výrazným rozměrovým nebo technologickým 

změnám projektu. 
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Tabulka 43 – Rozdíly mezi fázemi dokumentace – objekt č. 14 

  14.   

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) Rozdíl (%) 

DSP – STS - - 

DPS – STS -7 959 344,05 -4,35 

DPS – DSP - - 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Cenový rozdíl objektu mezi STS a DPS je vyčíslen na necelých 8 milionů korun. 

V přepočtu na procenta to znamená, že je odhad ceny ze studie o 4,35 % vyšší než cena 

zjištěná z položkového rozpočtu. Jelikož se u tohoto objektu nepoužívá žádná cenová 

rezerva, i s ohledem na velikost zkoumané stavby hodnotím odhad jako velice přesný. 

 

Tabulka 44 – Rozpočtové ukazatele – OP – objekt č. 14 

  14.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) OP (m3) Kč/m3 

STS 182 831 067,91 26 700,00 6 847,61 

DSP - - - 

DPS 174 871 723,86 26 700,00 6 549,50 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

U odhadu ceny ve studii objektu č. 14 nebyla použita žádná cenová rezerva. I přesto byl 

rozdíl mezi jednotkovými cenami STS a DPS pouze 298,11 Kč, což řadí tuto stavbu na 

první místo v přesnosti odhadu ceny ze studie. Tento přesný výsledek přikládám tomu, 

že se jedná o typ stavby, se kterým měl zhotovitel už v minulosti zkušenosti a jenž svou 

konstrukcí patří mezi méně složité, tzv. lépe cenově odhadnutelné. Jednotková cena 

získaná z dokumentace pro provedení stavby činí 6 549,50 Kč.  

 



89 

 

 

Graf 41 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – OP – objekt č. 14 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 41 jsou vyznačeny ceny za jeden metr krychlový obestavěného prostoru pro 

objekt č. 14, které se vážou k různým fázím dokumentace. 

 

Tabulka 45 – Rozpočtové ukazatele – PP – objekt č. 14 

  14.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) PP (m2) Kč/m2 

STS 182 831 067,91 4 023,70 45 438,54 

DSP - - - 

DPS 174 871 723,86 4 056,30 43 111,14 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

U objektu č. 14 nedošlo k výrazným rozměrovým změnám, a i proto je rozdíl mezi 

jednotkovou cenou ze STS a DSP pouze 2 327,4 Kč. Cena za 1 m2 PP činí ve studii 

45 438,54 Kč a v DSP 43 111,14 Kč. Ve studii nebylo pracováno s žádnou procentuální 

cenovou rezervou. Vzhledem k velikosti zkoumaného objektu hodnotím rozdíly 

v jednotkových cenách jako akceptovatelné. 
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Graf 42 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – PP – objekt č. 14 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 42 jsou vyznačeny ceny za jeden metr čtvereční podlahové plochy objektu 

č. 14, které se vážou k různým fázím dokumentace. 

Objekt č. 14 hodnotím velice kladně. Ačkoliv se jedná o největší stavbu celé databáze, 

její výsledné rozdíly patří mezi nejmenší. Tyto pozitivní výsledky jsou způsobeny tím, že 

se jedná o konstrukčně i funkčně častěji navrhovanou stavbu. U tohoto objektu bylo díky 

tomu pro investora jednodušší určit přesněji jednotkovou cenu použitou ve studii.  

  Objekt č. 15 

Konstrukce: Jedná se o příčný dvojtrakt, který je tvořen železobetonovou konstrukcí. 

Podzemní podlaží je navrženo jako bílá vana. Zastřešení je šikmé s kombinací různých 

druhů krovů a krytin. 

JKSO: 815 

Označení v databázi: Objekt č. 15  

Studie (STS): 

• rozpočet z roku: 2016, 

• cenová rezerva: 15 %, 

• obestavěný prostor: 1 770 m3, 

• podlahová plocha: 407,30 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 7 124 250,00 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 8 108 311,52 Kč.  
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Dokumentace pro stavební povolení (DSP): 

• rozpočet z roku: 2017, 

• cenová rezerva: 10 %, 

• obestavěný prostor: 1 814,00 m3, 

• podlahová plocha: 369,50 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 9 110 235,37 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 10 143 625,72 Kč.  

Dokumentace pro provedení stavby (DPS): 

• rozpočet z roku: 2019, 

• obestavěný prostor: 1 814,00 m3, 

• podlahová plocha: 427,94 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 14 167 846,99 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 14 510 474,27 Kč.  

 

 

Graf 43 – Cena objektu dle dokumentace – objekt č. 15 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Objekt s pořadovým číslem patnáct nabízí všechny tři fáze zkoumané dokumentace. 

Dokumentace popsané v grafu 43 byly postupně vytvořeny v letech 2016, 2017 a 2019. 

U objektu nedošlo k výraznějším rozměrovým změnám. Všechny ceny řadí objekt mezi 

veřejné zakázky podlimitní. 
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Tabulka 46 – Rozdíly mezi fázemi dokumentace – objekt č. 15 

  15.   

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) Rozdíl (%) 

DSP – STS 2 035 314,20 Kč 25,10 

DPS – STS 6 402 162,75 Kč 78,96 

DPS – DSP 4 366 848,55 Kč 43,05 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce 46 jsou znázorněny rozdíly mezi jednotlivými stupni dokumentace. Cena pro 

DSP byla stejně jako u STS pouze odhadnuta pomocí rozpočtových ukazatelů, a právě 

proto vznikl v porovnání s poslední fází dokumentace takový rozdíl. Rozdíl mezi studií 

a dokumentací pro provedení stavby činí přibližně 6,5 milionů korun, což je u stavby 

tohoto cenového rozsahu velmi nepřesný odhad. I přesto, že se u studie počítalo s 15% 

rezervou, byla cena studie o 78,96 % nižší než cena objektu z položkového rozpočtu 

v DPS. Pro odhad zhotovený v DSP se počítalo s rezervou desetiprocentní. Tento objekt 

je počítán pouze v samostatné databázi pro JKSO 815, protože je velice specifický jak 

svou cenou, tak i funkčním využitím. 

 

Tabulka 47 – Rozpočtové ukazatele – OP – objekt č. 15 

  15.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) OP (m3) Kč/m3 

STS 8 108 311,52 1 770,00 4 580,97 

DSP 10 143 625,72 1 814,00 5 591,86 

DPS 14 510 474,27 1 814,00 7 999,16 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Objekt č. 15 se liší od prvních čtrnácti objektů tím, že cena v DSP byla dle získaných 

materiálů pouze odhadována. Ačkoliv se rozměrově stavba změnila minimálně, cena 

skokově rostla, a proto hodnotím prvotní dva odhady jako nepřesné. Rozdíl mezi prvotní 

cenou z STS a cenou z DPS je 3 418,19 Kč na m3 OP. Tento enormní rozdíl řadí objekt 
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v celkovém měřítku mezi nejhůře cenově odhadnuté stavby v porovnání s poslední fází 

dokumentace. 

 

 

Graf 44 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – OP – objekt č. 15 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 44 jsou vyznačeny ceny za jeden metr krychlový obestavěného prostoru pro 

objekt č. 15, které se vážou k různým fázím dokumentace. 

 

Tabulka 48 – Rozpočtové ukazatele – PP – objekt č. 15 

  15.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) PP (m2) Kč/m2 

STS 8 108 311,52 407,30 19 907,47 

DSP 10 143 625,72 369,50 27 452,30 

DPS 14 510 474,27 427,94 33 907,73 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 48 popisuje jednotkové ceny za podlahovou plochu v objektu č. 15. Nejnižší 

částka vznikla ve studii, kdy byla cena za 1 m2 PP vypočtena na 19 907,47 Kč. V další 

fázi dokumentace došlo k zvýšení jednotkové ceny na 27 452,30 Kč, což je stále 

o 6 455,43 Kč méně, než vyšlo v dokumentaci pro provedení stavby. Rozdíl mezi prvotní 

a závěrečnou zkoumanou dokumentací činí 14 000,26 Kč za metr čtvereční podlahové 

plochy. U studie byla sice započítána 15% cenová rezerva, i přesto byl prvotní odhad 

nepřesný. 
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Graf 45 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – PP – objekt č. 15 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 45 jsou vyznačeny ceny za jeden metr čtvereční podlahové plochy objektu 

č. 15, které se vážou k různým fázím dokumentace. 

Objekt č. 15 patří svou konstrukcí a využíváním mezi speciální objekty, pro které je 

složité určit při odhadu jednotkovou cenu. I z tohoto důvodu je rozdíl mezi odhadem 

a přesnějším položkovým rozpočtem tak výrazný. 

  Objekt č. 16 

Konstrukce: Objekt číslo šestnáct je příčný železobetonový jednotrakt. Podzemní část je 

navržena jako neizolovaná v technologii bílé vany. Zastřešení se dá popsat jako šikmé 

s kombinací více druhů krovů a krytin. 

JKSO: 815 

Označení v databázi: Objekt č. 16  

Studie (STS): 

• rozpočet z roku: 2016, 

• cenová rezerva: 15 %, 

• obestavěný prostor: 590,00 m3, 

• podlahová plocha: 127,10 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 2 374 750,00 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 2 702 770,51 Kč.  
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Dokumentace pro stavební povolení (DSP): 

• rozpočet z roku: 2017, 

• cenová rezerva: 10 %, 

• obestavěný prostor: 652,00 m3, 

• podlahová plocha: 127,20 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 3 578 786,92 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 3 984 735,14 Kč.  

Dokumentace pro provedení stavby (DPS): 

• rozpočet z roku: 2019, 

• obestavěný prostor: 652,00 m3, 

• podlahová plocha: 147,44 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 2 745 035,96 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 2 811 420,37 Kč.  

 

 

Graf 46 – Cena objektu dle dokumentace – objekt č. 16 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Objekt č. 16 má zpracované všechny tři fáze dokumentace. Jako první byla vytvořena 

v roce 2016 studie, následovala dokumentace pro stavební povolení v roce 2017 a DPS 

v roce 2019. U zkoumané stavby nedošlo v průběhu tvorby dokumentací k výraznější 

rozměrové změně. Všechny ceny řadí objekt mezi veřejné zakázky malého rozsahu. 
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Tabulka 49 – Rozdíly mezi fázemi dokumentace – objekt č. 16 

  16.   

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) Rozdíl (%) 

DSP – STS 1 281 964,63 Kč 47,43 

DPS – STS 108 649,87 Kč 4,02 

DPS – DSP -1 173 314,77 Kč -29,45 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tomto projektu je cena v STS a v DSP odhadnuta přes rozpočtové měrné ukazatele. 

Jedná se o stavbu menšího rozsahu, u které je rozdíl mezi DPS a STS pouze 108 tisíc Kč. 

Druhý odhad, vytvořený v DSP, je ale výrazně vyšší. Nejcitelnější rozdíl vznikl mezi 

první a druhou dokumentací, a to 47,43 %. Rezerva pro STS byla určena na 15 % a pro 

DSP na 10 %. Tento objekt je počítán pouze v samostatné databázi pro JKSO 815, 

protože je velice specifický jak svou cenou, tak i funkčním využitím. 

 

Tabulka 50 – Rozpočtové ukazatele – OP – objekt č. 16 

  16.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) OP (m3) Kč/m3 

STS 2 702 770,51 590,00 4 580,97 

DSP 3 984 735,14 652,00 6 111,56 

DPS 2 811 420,37 652,00 4 311,99 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ačkoliv se jedná o speciální objekt, který patří do skupiny JKSO 815, v tomto jediném 

případě došlo k přesnému cenovému odhadu. Rozdíl mezi jednotkovou cenou ze studie 

v porovnání s dokumentací pro provedení stavby činí pouhých 268,98 Kč. Velice 

zajímavé je ale to, že druhý cenový odhad (DSP), který by měl být přesnější, cenu objektu 

zvýšil, byl tedy více nepřesný. Rozdíl mezi DSP a DPS je 1 799,57 Kč.   
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Graf 47 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – OP – objekt č. 16 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 47 jsou vyznačeny ceny za jeden metr krychlový obestavěného prostoru pro 

objekt č. 16, které se vážou k různým fázím dokumentace. 

 

Tabulka 51 – Rozpočtové ukazatele – PP – objekt č. 16 

  16.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) PP (m2) Kč/m2 

STS 2 702 770,51 127,10 21 264,91 

DSP 3 984 735,14 127,20 31 326,53 

DPS 2 811 420,37 147,44 19 068,23 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 51 popisuje jednotkové ceny za metr čtvereční podlahové plochy u objektu 

s číslem šestnáct. Stejně jako u ceny za m3 došlo ke střídavým změnám výsledných 

hodnot. Nejvyšší částka vzešla z odhadu ceny v DSP, a to 31 326,53 Kč za metr čtvereční 

podlahové plochy. Rozdíl mezi STS a DPS činí pouze 2 196,68 Kč za 1 m2 PP, což je 

nejmenší rozdíl ve skupině objektů JKSO 815. 
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Graf 48 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – PP – objekt č. 16 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 48 jsou vyznačeny ceny za jeden metr čtvereční podlahové plochy objektu 

č. 16, které se vážou k různým fázím dokumentace. 

Objekt č. 16 patří svou konstrukcí a využíváním mezi speciální objekty, pro které je 

složité určit při odhadu jednotkovou cenu. I z tohoto důvodu je rozdíl mezi odhadem 

a přesnějším položkovým rozpočtem tak výrazný. 

  Objekt č. 17 

Konstrukce: Budova se dá popsat jako příčný čtyřtrakt. Nosná konstrukce je 

železobetonová. Zastřešení je částečně plochou střechou a částečně pultovou. 

JKSO: 815 

Označení v databázi: Objekt č. 17  

Studie (STS): 

• rozpočet z roku: 2016, 

• cenová rezerva: 15 %, 

• obestavěný prostor: 2 728,00 m3, 

• podlahová plocha: 663,05 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 8 004 000,00 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 9 109 580,01 Kč.  
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Dokumentace pro stavební povolení (DSP): 

• rozpočet z roku: 2017, 

• cenová rezerva: 10 %, 

• obestavěný prostor: 3 163,00 m3, 

• podlahová plocha: 705,40 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 12 807 487,99 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 14 260 264,34 Kč.  

Dokumentace pro provedení stavby (DPS): 

• rozpočet z roku: 2019, 

• obestavěný prostor: 3 163,00 m3, 

• podlahová plocha: 795,10 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 26 402 443,77 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 27 040 945,68 Kč.  

 

 

Graf 49 – Cena objektu dle dokumentace – objekt č. 17 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Objekt č. 17 má zpracovanou jak STS a DPS, tak dokumentaci pro stavební povolení. 

Jako první byla v roce 2016 vytvořena studie, následovala dokumentace pro stavební 

povolení z roku 2017. O dva roky později v roce 2019 proběhlo nacenění objektu ve fázi 

pro provedení stavby. U zkoumané stavby došlo v průběhu k rozměrovým změnám, které 

ale nejsou příliš výrazné. Všechny ceny řadí objekt mezi veřejné zakázky podlimitní. 
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Tabulka 52 – Rozdíly mezi fázemi dokumentace – objekt č. 17 

  17.   

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) Rozdíl (%) 

DSP – STS 5 150 684,33 56,54 

DPS – STS 17 931 365,68 196,84 

DPS – DSP 12 780 681,34 89,62 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Objekt č. 17 patří mezi stavby, u nichž byla cena pro STS a DSP pouze odhadnuta. Pro 

STS se počítalo s 15% rezervou, u DSP s 10%, a i proto a vlivem nevytvoření 

položkového rozpočtu v druhé části vznikl tak enormní rozdíl. Cena u studie byla 

podhodnocena o 196,84 % oproti dokumentaci pro provedení stavby. Jedná se o druhý 

největší rozdíl u porovnávání mezi STS a DPS. Pro tento specifický projekt byla špatně 

nastavena jednotková cena za 1 m3 OP, a tím pádem je odhad ceny pro investora 

zavádějící. 

 

Tabulka 53 – Rozpočtové ukazatele – OP – objekt č. 17 

  17.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) OP (m3) Kč/m3 

STS 9 109 580,01 2 728,00 3 339,29 

DSP 14 260 264,34 3 163,00 4 508,46 

DPS 27 040 945,68 3 163,00 8 549,15 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

U objektu č. 17 došlo při porovnávání jednotkových cen za 1 m3 OP k druhému 

největšímu rozdílu z celé databáze. Rozdíl jednotkových cen mezi první a závěrečnou 

dokumentací činí 5 209,86 Kč. Jednotková cena používaná v STS i v DSP odhadu byla 

nepřesná. Tento výsledek připisuji chybně určeným jednotkovým cenám, které byly pro 

takto specifický objekt. 
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Graf 50 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – OP – objekt č. 17 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 50 jsou vyznačeny ceny za jeden metr krychlový obestavěného prostoru pro 

objekt č. 17, které se vážou k různým fázím dokumentace. 

 

Tabulka 54 – Rozpočtové ukazatele – PP – objekt č. 17 

  17.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) PP (m2) Kč/m2 

STS 9 109 580,01 663,05 13 738,90 

DSP 14 260 264,34 705,40 20 215,86 

DPS 27 040 945,68 795,10 34 009,49 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Cena za m2 PP získaná ze studie má hodnotu 13 738,90 Kč. Oproti tomu jednotkové ceny 

v DSP a DPS jsou 20 215,86 Kč, respektive 34 009,49 Kč. Rozdíl mezi cenami ze studie 

a z dokumentace pro provedení stavby činí 20 270,59 Kč. U objektu č. 17 došlo 

k rozměrovým změnám, které mohou způsobit tyto rozdíly. V studii bylo počítáno 

s cenovou rezervou 15 %, u DPS bylo u odhadu počítáno s rezervou 10 %. 
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Graf 51 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – PP – objekt č. 17 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 51 jsou vyznačeny ceny za jeden metr čtvereční podlahové plochy objektu 

č. 17, které se vážou k různým fázím dokumentace. 

Objekt č. 17 patří svou konstrukcí a využíváním mezi speciální objekty, pro které je 

složité určit při odhadu jednotkovou cenu. I z tohoto důvodu je rozdíl mezi odhadem 

a přesnějším položkovým rozpočtem tak výrazný. 

  Objekt č. 18 

Konstrukce: Pod objektem číslo osmnáct si můžeme představit podsklepený podélný 

trojtrakt, který má železobetonovou konstrukci. Zastřešení je vytvořeno sedlovou 

střechou. 

JKSO: 815 

Označení v databázi: Objekt č. 18  

Studie (STS): 

• rozpočet z roku: 2016, 

• cenová rezerva: 15 %, 

• obestavěný prostor: 1 555,00 m3, 

• podlahová plocha: 352,08 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 10 729 500,00 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 12 211 549,06 Kč.  
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Dokumentace pro stavební povolení (DSP): 

• rozpočet z roku: 2017, 

• cenová rezerva: 10 %, 

• obestavěný prostor: 1 490,00 m3, 

• podlahová plocha: 306,30 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 12 267 464,72 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 13 658 985,26 Kč.  

Dokumentace pro provedení stavby (DPS): 

• rozpočet z roku: 2019, 

• obestavěný prostor: 1 490,00 m3, 

• podlahová plocha: 429,17 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 31 483 456,54 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 32 244 834,82 Kč.  

 

 

Graf 52 – Cena objektu dle dokumentace – objekt č. 18 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Osmnáctý objekt má zpracované všechny tři fáze dokumentace, které byly dle 

posloupnosti vytvořeny v roce 2016, 2017 a 2019. U zkoumané stavby nedošlo v průběhu 

tvorby dokumentací k výraznější rozměrové změně. Všechny ceny řadí objekt mezi 

veřejné zakázky malého rozsahu. 
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Tabulka 55 – Rozdíly mezi fázemi dokumentace – objekt č. 18 

  18.   

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) Rozdíl (%) 

DSP – STS 1 447 436,19 Kč 11,85 

DPS – STS 20 033 285,76 Kč 164,05 

DPS – DSP 18 585 849,56 Kč 136,07 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce 55 je znázorněn rozdíl mezi STS, DSP a DPS. Cena objektu je ve studii 

i v dokumentaci pro stavební povolení pouze odhadována přes rozpočtové ukazatele. 

Ve studii se počítá s 15% rezervou a u DSP s rezervou 10 %. Ceny získané odhadem jsou 

velice nepřesné, a proto je jejich hodnota o 164,05 %, respektive o 136,07 % nižší než 

cena získaná z položkového rozpočtu v poslední fázi. Tento objekt je dále započítáván 

pouze v samostatné databázi pro JKSO 815, protože ho řadím jako velice specifický jak 

cenou, tak i funkčním využitím. 

 

Tabulka 56 – Rozpočtové ukazatele – OP – objekt č. 18 

  18.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) OP (m3) Kč/m3 

STS 12 211 549,06 1 555,00 7 853,09 

DSP 13 658 985,26 1 490,00 9 167,10 

DPS 32 244 834,82 1 490,00 21 640,83 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Při zpětném výpočtu jednotkových cen, které se vážou k obestavěnému prostoru objektu, 

mi vyšlo, že prvotní odhady ze studie a z DSP jsou velice nepřesné. Jednotková cena 

získaná z dokumentace pro provedení stavby činí 21 640,83 Kč, což je o 13 787,74 Kč 

více než jednotková cena ze studie. Takto velké rozdíly vznikají z důvodů špatného 

výběru jednotkových cen. 
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Graf 53 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – OP – objekt č. 18 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 53 jsou vyznačeny ceny za jeden metr krychlový obestavěného prostoru pro 

objekt č. 18, které se vážou k různým fázím dokumentace. 

 

Tabulka 57 – Rozpočtové ukazatele – PP – objekt č. 18 

  18.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) PP (m2) Kč/m2 

STS 12 211 549,06 352,08 34 684,02 

DSP 13 658 985,26 306,30 44 593,49 

DPS 32 244 834,82 429,17 75 133,01 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jednotková cena za m2 PP vyšla ze studie na 34 684,02 Kč, což je o 40 448,99 Kč méně, 

než je cena z DPS. V průběhu tvorby projektové dokumentace docházelo 

k menším rozměrovým změnám objektu. 
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Graf 54 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – PP – objekt č. 18 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 54 jsou vyznačeny ceny za jeden metr čtvereční podlahové plochy objektu 

č. 18, které se vážou k různým fázím dokumentace. 

Objekt č. 18 patří svou konstrukcí a využíváním mezi speciální objekty, pro které je 

složité určit při odhadu jednotkovou cenu. I z tohoto důvodu je rozdíl mezi odhadem 

a přesnějším položkovým rozpočtem tak výrazný. 

  Objekt č. 19 

Konstrukce: Nosný systém tohoto objektu je železobetonový. Jedná se o budovu 

s podkrovím a podsklepením. Zastřešení je navrženo sedlovou střechou. 

JKSO: 815 

Označení v databázi: Objekt č. 19  

Studie (STS): 

• rozpočet z roku: 2016, 

• cenová rezerva: 15 %, 

• obestavěný prostor: 674,00 m3, 

• podlahová plocha: 143,87 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 4 650 600,00 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 5 292 980,11 Kč.  

 

34 684,02 Kč
44 593,49 Kč

75 133,01 Kč

0 Kč

20 000 Kč

40 000 Kč

60 000 Kč

80 000 Kč
K

č 
(b

ez
 D

P
H

) 
za

 m
2

P
P

Druh dokumentace

Objekt č. 18 – Jednotková cena – Podlahová plocha (m2) 

STS

DSP

DPS



107 

 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP): 

• rozpočet z roku: 2017, 

• cenová rezerva: 10 %, 

• obestavěný prostor: 639,00 m3, 

• podlahová plocha: 141,90m2, 

• cena objektu (bez DPH): 6 025 991,09 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 6 709 530,08 Kč.  

Dokumentace pro provedení stavby (DPS): 

• rozpočet z roku: 2019, 

• obestavěný prostor: 639,00 m3, 

• podlahová plocha: 141,90 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 11 955 800,67 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 12 244 933,06 Kč.  

 

 

Graf 55 – Cena objektu dle dokumentace – objekt č. 19 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Objekt s číselným označením devatenáct se svým objemem řadí mezi nejmenší objekty 

celé databáze. Částka objektu v DSP a DPS zařazuje objekt do veřejných zakázek 

podlimitních, oproti tomu cena ze studie řadí stavbu do zakázek malého rozsahu. 

Vytvoření studie proběhlo v roce 2016, o rok později následovala dokumentace pro 

provedení stavby. DPS byla vytvořena o dva roky později, a to v roce 2018. 
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Tabulka 58 – Rozdíly mezi fázemi dokumentace – objekt č. 19 

  19.   

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) Rozdíl (%) 

DSP – STS 1 416 549,97 26,76 

DPS – STS 6 951 952,95 131,34 

DPS – DSP 5 535 402,98 82,50 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Objekt s databázovým číslem devatenáct také řadím do skupiny JKSO 815 a řeším ho 

samostatně, protože je svou cenou a funkcí specifický. Cena v STS a v DSP je získána 

pouze odhadem cen přes měrné ukazatele, a proto dochází k výraznějším rozdílům. 

Rezerva přičtená k ceně objektu u studie má hodnotu 15 % a u DSP 10 %. V porovnání 

vyšlo, že cena ze studie je o 131,34 % nižší než cena v dokumentaci pro provedení stavby. 

 

Tabulka 59 – Rozpočtové ukazatele – OP – objekt č. 19 

  19.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) OP (m3) Kč/m3 

STS 5 292 980,11 674,00 7 853,09 

DSP 6 709 530,08 639,00 10 500,05 

DPS 12 244 933,06 639,00 19 162,65 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 59 popisuje jednotkové ceny za 1 m3 OP pro objekt č. 19. Cena získaná z DPS 

činí 19 162,65 Kč, a to je o 11 309,56 Kč více než jednotková cena ze studie. Tento 

enormní rozdíl připisuji špatně určené prvotní jednotkové ceně, na kterou by měl být kvůli 

specifičnosti daného objektu brán větší zřetel. 
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Graf 56 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – OP – objekt č. 19 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 56 jsou vyznačeny ceny za jeden metr krychlový obestavěného prostoru pro 

objekt č. 19, které se vážou k různým druhům dokumentace. 

 

Tabulka 60 – Rozpočtové ukazatele – PP – objekt č. 19 

  19.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) PP (m2) Kč/m2 

STS 5 292 980,11 143,87 36 790,02 

DSP 6 709 530,08 141,90 47 283,51 

DPS 12 244 933,06 141,90 86 292,69 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Objekt č. 19 patří mezi objekty menších rozměrů. Odhad ceny proběhl u STS a DSP 

pouze přes rozpočtové jednotkové ukazatele, a i proto je v porovnání s DPS velice 

rozdílný. Cena za metr čtvereční podlahové plochy u objektu č. 19 činí u studie 

36 790,02 Kč, u DSP 47 283,51 Kč a u dokumentace pro provedení stavby 86 292,69 Kč. 

Rozdíl mezi prvotní a závěrečnou zkoumanou dokumentací činí 49 502,67 Kč.  
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Graf 57 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – PP – objekt č. 19 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 57 jsou vyznačeny ceny za jeden metr čtvereční podlahové plochy objektu 

č. 19, které se vážou k různým fázím dokumentace. 

Objekt č. 19 patří svou konstrukcí a využíváním mezi speciální objekty, pro které je 

složité určit při odhadu jednotkovou cenu. I z tohoto důvodu je rozdíl mezi odhadem 

a přesnějším položkovým rozpočtem tak výrazný. 

  Objekt č. 20 

Konstrukce: Objekt je příčný trojtrakt, který má železobetonovou nosnou konstrukci. 

Zastřešení budovy je řešeno jako plochá střecha, v zadní části je umístěna stříška pultová. 

JKSO: 815 

Označení v databázi: Objekt č. 20  

Studie (STS): 

• rozpočet z roku: 2016, 

• cenová rezerva: 15 %, 

• obestavěný prostor: 1 164,00 m3, 

• podlahová plocha: 246,96 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 8 031 600,00 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 9 140 992,35 Kč.  
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Dokumentace pro stavební povolení (DSP): 

• rozpočet z roku: 2017, 

• cenová rezerva: 10 %, 

• obestavěný prostor: 1 205,00 m3, 

• podlahová plocha: 253,90 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 7 507 426,99 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 8 359 007,91 Kč.  

Dokumentace pro provedení stavby (DPS): 

• rozpočet z roku: 2019, 

• obestavěný prostor: 1 205,00 m3, 

• podlahová plocha: 283,90 m2, 

• cena objektu (bez DPH): 27 700 475,19 Kč, 

• cena objektu po indexaci (bez DPH): 28 370 367,97 Kč.  

 

 

Graf 58 – Cena objektu dle dokumentace – objekt č. 20 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Dvacátý objekt v databázi se svou cenou ve všech vypracovaných fázích dokumentace 

řadí mezi veřejné zakázky podlimitní. Roku 2016 byly vytvořena dokumentace STS, 

o rok později DSP, o dva roky později následovala dokumentace pro provedení stavby. 

Stavba nijak výrazně rozměrově nevybočuje z databáze. 
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Tabulka 61 – Rozdíly mezi fázemi dokumentace – objekt č. 20 

  20.   

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) Rozdíl (%) 

DSP – STS -781 984,44 -8,55 

DPS – STS 19 229 375,62 210,36 

DPS – DSP 20 011 360,06 239,40 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce 61 je znázorněn rozdíl mezi STS, DSP a DPS. Cena objektu je ve studii 

i v dokumentaci pro stavební povolení pouze odhadována přes rozpočtové ukazatele. 

Ve studii se počítá s 15% rezervou a u DSP s rezervou 10 %. Ceny získané odhadem jsou 

velice nepřesné, a proto je jejich hodnota o 210,36 %, respektive o 239,40 % nižší než 

cena získaná v poslední fázi. Tento objekt má nejvyšší cenové rozdíly ze všech 

zkoumaných staveb. Tento objekt je dále započítáván pouze v samostatné databázi pro 

JKSO 815, protože ho řadím jako velice specifický jak cenou, tak funkčním využitím. 

 

Tabulka 62 – Rozpočtové ukazatele – OP – objekt č. 20 

  20.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) OP (m3) Kč/m3 

STS 9 140 992,35 1 164,00 7 853,09 

DSP 8 359 007,91 1 205,00 6 936,94 

DPS 28 370 367,97 1 205,00 23 543,87 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Objekt č. 20 a jeho jednotkové ceny za metr krychlový obestavěného prostoru řadím mezi 

stavby nejhůře cenově odhadnuté. Prvotní odhad jednotkové ceny ze STS činí 

7 853,09 Kč za 1 m3 a na tuto cenu byla použita 15% cenová rezerva. Na druhý odhad 

vytvořený v DSP byla použita rezerva 10 %, a i proto jednotková cena klesla na 

6 936,94 Kč. Oba odhady jsou nepřesné, protože výsledná jednotková cena získaná 

z dokumentace pro provedení stavby činí 23 543,87 Kč. Největší rozdíl vznikl mezi DSP 
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a DPS a ten je 16 606,93 Kč, proto tento objekt zaujímá první místo v nejhůře odhadnuté 

prvotní ceně v celé databázi. Tyto výsledky hodnotím jako kritické a mělo by na straně 

dodavatele dojít k podrobnějšímu prošetření. Podle mého názoru tento rozdíl vznikl 

hlavně proto, že se jedná o stavbu, která svou konstrukcí a využíváním patří ke speciálním 

stavbám, s nimiž neměl rozpočtář předchozí zkušenosti.  

 

 

Graf 59 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – OP – objekt č. 20 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 59 jsou vyznačeny ceny za jeden metr krychlový obestavěného prostoru pro 

objekt č. 20, které se vážou k různým fázím dokumentace. 

 

Tabulka 63 – Rozpočtové ukazatele – PP – objekt č. 20 

  20.    

Porovnávané 

dokumentace 
Kč (bez DPH) PP (m2) Kč/m2 

STS 9 140 992,35 246,96 37 014,06 

DSP 8 359 007,91 253,90 32 922,44 

DPS 28 370 367,97 283,90 99 930,85 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Metr čtvereční podlahové plochy u objektu č. 20 stojí ve studii 37 014,06 Kč. 

O 4 091,62 Kč méně stojí 1 m2 PP v dokumentaci pro stavební povolení. Tyto jednotkové 
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ceny jsou ovlivněny procentuální rezervou, která byla u těchto odhadů použita. 

Jednotková cena získaná z ceny pro provedení stavby se oproti předchozím odhadům liší 

výrazně, a to o 62 916,79 Kč, respektive o 67 008,41 Kč. Tento objekt hodnotím jako 

nejproblematičtější z celé databáze a odhady vzniklé při STS a DSP považuji za velice 

nepřesné. 

 

 

Graf 60 – Porovnání rozpočtových ukazatelů – PP – objekt č. 20 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 60 jsou vyznačeny ceny za jeden metr čtvereční podlahové plochy objektu 

č. 20, které se vážou k různým fázím dokumentace. 

Objekt č. 20 patří svou konstrukcí a využíváním mezi speciální objekty, pro které je 

složité určit při odhadu jednotkovou cenu. I z tohoto důvodu je rozdíl mezi odhadem 

a přesnějším položkovým rozpočtem tak výrazný. 

3.10 Procentuální rozdíly cen objektů dle dokumentace a JKSO 

V této části práce došlo k porovnávání cen objektů v rámci různých fází dokumentace. 

Výsledné hodnoty jsou znázorněny jako procentuální rozdíl, který se váže k předchozí 

vytvořené dokumentaci. To znamená, že pokud je procentuální hodnota záporná, cena 

z další fáze klesla o X procent oproti té předchozí. Ve sloupcích jsou popsány rozdíly 

u objektů ve stejné fázi dokumentace. V tabulkách jsou šedě podbarveny maximální 

a minimální kritické procentuální hodnoty u dané fáze. V posledním řádku tabulek je 

napsán procentuální interval, který vznikl při vyloučení extrémních hodnot. Tento 

interval slouží jako ukázka, v jakých rozdílech se databáze pohybuje po matematické 
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úpravě. Ve výpočtech jsem ale pracoval se všemi čtrnácti objekty, protože si myslím, že 

postup vynechání maximálních a minimálních rozdílů lze aplikovat u početně 

obsáhlejších databází. 

 Procentuální rozdíl cen pro JKSO 8XX  

V této části diplomové práce se porovnávají objekty celé databáze, tzv. stavební objekty 

zařazené dle JKSO do klasifikace 801 a 812. Objekty zařazené do 815 jsou řešeny 

samostatně, protože se jedná o objekty pozemní zvláštní. 

 

Tabulka 64 – Procentuální rozdíl cen pro JKSO 8XX 

Rozdíl (%) JKSO 8XX 

Ozn. DSP – STS DPS – STS DPS – DSP 

  1. -28,14 -27,45 0,96 

  2. -24,32 -18,58 7,59 

  3. -9,51 -31,07 -23,83 

  4. -14,89 -22,59 -9,05 

  5. -51,70 -50,63 2,21 

  6. - -20,88 - 

  7. - 4,41 - 

  8. - 37,89 - 

  9. - 79,15 - 

  10. - 17,31 - 

  11. - 30,33 - 

  12. - 5,80 - 

  13. - -10,27 - 

  14. - -4,35 - 

MIN -51,70 -50,63 -23,83 

MAX -9,51 79,15 7,59 

INTERVAL (-28,14; -14,89) (-31,07; 37,89) (-9,05; 2,21) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z celkové databáze jsem vyřadil šest speciálních objektů, které mají samostatnou JKSO 

kategorii 815. Důvody tohoto vyřazení jsem vysvětlil dříve u jednotlivých objektů. 

V tabulce 64 jsou tedy vypsány všechny použitelné objekty, které lze zařadit do JKSO 

skupiny 8XX a lze je vzájemně porovnávat. V prvním sloupci jsou uvedeny procentuální 

rozdíly mezi první a druhou fází dokumentace (DSP – STS). Minimální záporný rozdíl 

mezi studií a dokumentací pro stavební povolení byl u objektu č. 3, a to 9,51 %. O tolik 

procent byla studie nadhodnocena. Největší rozdíl mezi studií a DSP vznikl u stavby č. 5, 

kde byla studie dražší o 51,70 %. Pokud tyto minimální a maximální hodnoty 

matematicky vynechám, v databázi se objevily stavby, které měly svou cenu ve studii 

dražší o 14,89 až 28,14 %. 

Druhý sloupec, který popisuje procentuální rozdíl mezi prvotní a závěrečnou zkoumanou 

dokumentací, ukazuje, že nejvíce byla cena ve studii podhodnocena oproti DPS u stavby 

č. 9, a to o 79,15 %. Na druhé kritické straně došlo u objektu č. 5 ve studii k 50,63% 

nadhodnocení. Pokud vynecháme tyto kritické hodnoty, stavby se v databázi pohybovaly 

od 31,07% podhodnocení až k 37,89% nadhodnocení oproti studii. 

Ve třetím a závěrečném sloupci jsou popsány rozdíly mezi druhou a třetí fází 

dokumentace (DSP a DPS). Cena z dokumentace pro stavební povolení byla nejvíce 

nadhodnocena u objektu č. 3, kdy došlo k 23,83% nadsazení ceny. Naopak nejvýrazněji 

podceněna byla cena z DSP u stavby č. 2., kdy došlo k 7,59% rozdílu. Po vyřazení těchto 

kritických hodnot mohu říct, že se v databázi objevují stavby, u nichž jsou rozdíly 

v nižších jednotkách procent. Tento nevýrazný rozdíl připisuji už pouze doladění 

dokumentace, kdy už většinou nedochází ke složitějším úpravám daných objektů.  

 

Graf 61 – Procentuální rozdíl cen JKSO 8XX 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V grafu 61 jsou vyznačeny procentuální rozdíly cen u staveb č. 1 až č. 5. Jedná se 

o rozdíl DSP a STS. Z grafu lze vyčíst, že všechny objekty byly svou cenou ve studii 

oproti DSP předražené.  

 

 

Graf 62 – Procentuální rozdíl cen JKSO 8XX 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 62 ukazuje, že mezi DPS a DSP nedochází k jasnému cenovému trendu. Ceny z DSP 

jsou oproti DPS jak předražené, tak i pod cenou.
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Graf 63 – Procentuální rozdíl cen JKSO 8XX 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu 63 jsou zvýrazněny procentuální rozdíly mezi cenou staveb v první a v závěrečné fázi dokumentace. Osm ze čtrnácti objektů této 

databáze má odhadnutou cenu ve studii vyšší, než byla ta zjištěná v přesném položkovém rozpočtu. Šest objektů databáze má cenu ze studie 

naopak nižší, než je u dokumentace pro provedení stavby. Trend výsledků je tedy nejednoznačný, tzn. ceny ze studií jsou v některých 

případech nižší nebo vyšší než přesnější ceny získané z DPS.
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 Procentuální rozdíl cen pro JKSO 801 

V této části diplomové práce se porovnávají stavební objekty zařazené dle JKSO do 

klasifikace 801. 

 

Tabulka 65 – Procentuální rozdíl cen pro JKSO 801 

Rozdíl (%) JKSO 801 

Ozn. DSP – STS DPS – STS DPS – DSP 

  7. - 4,41 - 

  8. - 37,89 - 

  9. - 79,15 - 

  10. - 17,31 - 

  11. - 30,33 - 

  12. - 5,80 - 

  13. - -10,27 - 

MIN - -10,27 - 

MAX - 79,15 - 

INTERVAL - (4,41;37,89) - 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

U objektů č. 7 až č. 13 jsem nedostal k dispozici dokumentaci pro stavební povolení, 

a proto se v tomto případě porovnávají ceny pouze z STS a DPS. Největší rozdíl u cen 

mezi STS a DPS vznikl u stavby č. 9, a to 79,15 %. Studie byla nejvíce cenově 

nadhodnocena u objektu č. 13, a to o 10,27 %. Pokud matematicky vyřadím extrémní 

hodnoty, interval, v němž se dané objekty nacházejí, činí 4,41 až 37,89 %. To znamená, 

že je u zkoumaných objektů klasifikace 801 STS cena nižší, než je cena z dokumentace 

pro provedení stavby. 
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Graf 64 – Procentuální rozdíl cen JKSO 801 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu 64 jsou popsány rozdíly cen u objektů se zařazením 801 dle JKSO. Jedná se 

objekty číslo sedm až třináct. Šest ze sedmi objektů má cenu ze studie nižší, než je cena 

u dokumentace pro provedení stavby. Z toho lze vyvodit trend, že bychom 

v budoucnosti u odhadů cen ve studii měli počítat s vyššími jednotkovými cenami, 

abychom rozdíly minimalizovali. Rozdíl 79,15 % u objektu s řadovým číslem devět 

vyčnívá z řady zkoumaných objektů a proto doporučuji podrobnější prozkoumání 

vzniklých odlišností. 

 Procentuální rozdíl cen pro JKSO 812 

V této části diplomové práce se porovnávají stavební objekty zařazené dle JKSO do 

klasifikace 812, tj. budovy pro výrobu a služby. Pro tento oddíl jsem získal pro objekty 

jedna až pět všechny zkoumané fáze dokumentace. 

 

Tabulka 66 – Procentuální rozdíl cen pro JKSO 812 

Rozdíl (%) JKSO 812 

Ozn. DSP – STS DPS – STS DPS – DSP 

  1. -28,14 -27,45 0,96 

  2. -24,32 -18,58 7,59 

  3. -9,51 -31,07 -23,83 

  4. -14,89 -22,59 -9,05 
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Ozn. DSP – STS DPS – STS DPS – DSP 

  5. -51,70 -50,63 2,21 

  6. - -20,88 - 

  14. - -4,35 - 

MIN -51,70 -50,63 -23,83 

MAX -9,51 -4,35 7,59 

INTERVAL (-28,14; -14,89) (-31,07; -18,58) (-9,05; 2,21) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V prvním sloupci porovnávám cenu ze studie a dokumentace pro stavební povolení. 

K největšímu nadhodnocení ceny objektu ve fázi studie došlo u objektu číslo pět, kde 

byla cena vyšší o 51,70 %. Druhý extrémní rozdíl vznikl u objektu č. 3 a to 

nadhodnocení studie o 9,51 %. Po vynechání extrémních hodnot mohu říct, že všechny 

ceny odhadnuté ve studii jsou zbytečně vysoké v porovnání s přesnější cenou z DSP. 

Interval nadhodnocení cen ze STS je od 14,89 do 28,14 procent. 

Druhý sloupec v tabulce 66 popisuje rozdíly mezi cenou objektu ze studie a cenou 

získanou z dokumentace pro provedení stavby. Nejvíce byla nadhodnocena studie 

u dokumentu č. 5 a to o 50,63 %. Druhá extrémní hodnota vznikla u stavby č. 14, kde 

byla cena ze STS pouze o 4,35 % vyšší. Po matematickém vynechání extrémních hodnot 

lze říct, že ceny objektů v této části dokumentace jsou o 18,58 až 31,07 % vyšší než 

u DPS. 

V posledním sloupci je vyznačen rozdíl mezi dokumentací pro stavební povolení 

a dokumentací pro provedení stavby. Nadbytečně oceněná cena ze studie vznikla 

u objektu č. 3, a to o 23,83 %. Oproti tomu u objektu č. 2 byla cena z DSP o 7,59 % nižší 

než cena z DPS. Interval bez extrémních výsledků je v porovnání s ostatními 

kategoriemi krátký – od 9,05 %, kdy je DSP dražší, až po 2,21 %, kdy je levnější.  

 



122 

 

 

Graf 65 – Procentuální rozdíl cen JKSO 812 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu 65 jsou vyznačeny procentuální rozdíly cen objektů zařazených dle JKSO 812. 

Z porovnání STS a DSP lze vyčíst, že u všech zkoumaných objektů této databáze 

dochází u studie k vyššímu cenovému odhadu. 

 

 

Graf 66 – Procentuální rozdíl cen JKSO 812 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výrazný rozdíl ceny objektu ze studie oproti reálné ceně stavby může v některých 

případech negativně ovlivnit postoj investora. Ten poté může celou zakázku z obavy 

o výši investic ukončit. Proto je třeba dbát na přesnější výsledek ceny objektu ze studie. 
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Graf 67 – Procentuální rozdíl cen JKSO 812 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu 67 jsou vyznačeny procentuální rozdíly cen objektů ve fázi DSP a DPS, které 

řadíme dle JKSO do kategorie 812. Trend rozdílů je střídavý. 

 Procentuální rozdíl cen pro JKSO 815 

V této části diplomové práce se porovnávají stavební objekty zařazeny dle JKSO do 

klasifikace 815, tj. objekty pozemní zvláštní. 

Tabulka 67 – Procentuální rozdíl cen pro JKSO 815 

Rozdíl (%) JKSO 815 

Ozn. DSP – STS DPS – STS DPS – DSP 

  15. 25,10 78,96 43,05 

  16. 47,43 4,02 -29,45 

  17. 56,54 196,84 89,62 

  18. 11,85 164,05 136,07 

  19. 26,76 131,34 82,50 

  20. -8,55 210,36 239,40 

MIN -8,55 4,02 -29,45 

MAX 56,54 210,36 239,40 

INTERVAL (11,85;47,43) (78,96;196,84) (43,05;136,07) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 67 popisuje procentuální rozdíly cen objektů v různých fázích dokumentace. 

Jedná se o stavby zařaditelné do JKSO skupiny 815. V prvním sloupci je vyznačen rozdíl 

mezi první a druhou fází dokumentace. Nejvíce byla studie v porovnání s DSP 

0,96%

7,59%

-23,83%

-9,05%

2,21%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

P
ro

ce
n
tu

ál
n
í 

h
o
d
n
o
ta

Zkoumané objekty

Procentuální rozdíl ceny DPS ve vztahu k DSP

Objekt č.1

Objekt č.2

Objekt č.3

Objekt č.4

Objekt č.5



124 

 

nadhodnocena u objektu č. 20, a to o 8,55 %. Nejvýraznější rozdíl vznikl u objektu č. 17, 

kde byla cena ze studie menší o 56,54 %. Interval rozdílů se pohybuje od 11,85 do 

47,43 %, přičemž byla pokaždé cena ze studie nižší než cena z dokumentace pro 

stavební povolení. Jelikož byla cena u obou fází zjištěna pouze odhadem podle objemu, 

těmto výsledkům nepřikládám velký důraz. 

Ve druhém sloupci jsou procentuálně vypsány rozdíly mezi STS a DPS. V této části 

databáze byla vždy cena objektu ze studie nižší než přesnější cena z dokumentace pro 

provedení stavby. Nejmenší 4,02% rozdíl cen vznikl u objektu č. 16, naopak největší 

rozdíl lze najít u objektu č. 20, kde byla cena ze studie o 210,36 % nižší. Pokud vyřadím 

extrémní hodnoty, u objektů kategorie 815 byla cena studie o 78,96 až 196,84 % nižší, 

než byla přesnější cena z DPS. 

Třetí sloupec popisuje rozdíl mezi DSP a DPS. Jelikož byla cena objektů u DSP také 

pouze odhadována, jsou rozdíly též výrazné. Ceny objektů získané z dokumentací pro 

stavební povolení jsou o 43,05 až o 136,07 % nižší než ceny získané z DPS.  

 

Graf 68 – Procentuální rozdíl cen JKSO 815 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 68 popisuje procentuální rozdíl mezi odhadem ceny ze studie a cenou 

z dokumentace pro provedení stavby. Odhady hodnotím jako velice nepřesné a navrhuji 

pro tento typ objektů využívat jiný způsob oceňování.  

Další grafické porovnávání není potřebné, protože u dvou ze tří fází dokumentace došlo 

k pouhému odhadu cen a grafy jsou téměř totožné. Rozdíly vzniklé u STS a DSP jsou 

způsobeny jinak nastavenou procentuální rezervou. 
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3.11 Průměrné jednotkové ukazatele 

V této části diplomové práce vyhodnocuji měrné jednotkové ceny celé databáze, tj. 

jednotkové ceny objektů zařazených dle JKSO do klasifikace 801, 812 a 815. Také zde 

dochází k vytvoření vážených aritmetických průměrů zjištěných cen. 

 Průměrné jednotkové ukazatele pro JKSO 8XX 

Databáze obsahuje dvacet objektů. Z důvodu jiného postupu nacenění DSP a velkých 

rozdílů jsou objekty 15 až 20 počítány samostatně a do jednotkové ceny pro skupinu 

JKSO 8XX se nezapočítávají. V tabulce 68 jsou znázorněny ceny v Kč za 1 m3 OP. Ve 

svislých sloupcích jsou členěny na ceny dle dokumentace.  

 

Tabulka 68 – Rozpočtové ukazatele – OP – JKSO 8XX 

Jednotková cena za OP 

Ozn. 
STS DSP DPS 

Kč/m3 Kč/m3 Kč/m3 

  1. 8 049,41 5 540,80 5 593,75 

  2. 7 198,66 5 421,78 5 833,04 

  3. 8 049,41 7 283,93 5 548,13 

  4. 8 049,41 6 274,38 5 706,44 

  5. 7 198,66 2 889,03 2 952,85 

  6. 6 123,87 - 4 844,94 

  7. 34 774,65 - 36 306,62 

  8. 9 920,22 - 13 672,62 

  9. 7 998,17 - 14 991,78 

  10. 10 964,34 - 12 782,28 

  12. 9 371,55 - 8 114,90 

  13. 10 171,27 - 8 483,14 

  14. 6 847,61 - 6 549,50 

JKSO 8XX 8 550,34 6 244,90 8 092,02 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V tabulce č. 64 je znázorněn souhrn všech použitých objektů a jejich jednotkových cen 

za jeden metr krychlový obestavěného prostoru. Z tabulky můžeme také vyčíst, že pouze 

prvních pět objektů má zpracované všechny tři fáze dokumentace, tzn. máme ceny 

z každého kroku. Tento jev je vysvětlen dodavatelskou společností jako častý, protože 

objednavatel nemusí mít zájem o danou část dokumentace. Pokud byla dokumentace 

vytvořena a není zařazena do databáze, byla vytvořena pouze částečně pro potřeby 

dodavatele. V posledním řádku tabulky jsou váženým aritmetickým průměrem 

vypočteny ceny za 1 m3. Za relevantní cenu považuji částku za 1 metr krychlový 

obestavěného prostoru v dokumentaci STS a v DPS. Dokumentace DSP je 

nevypovídající z důvodu menšího počtu zařazených objektů v této fázi. Jednotková cena 

zjištěná ve studii je pro objekty jedna až čtrnáct 8 550,34 Kč a u DPS 8 092,02 Kč. 

Pokud porovnáme cenu ve studii a cenu při dokumentaci pro provedení stavby, liší se 

o 458,32 Kč za m3 OP, což hodnotím jako kladný výsledek. Tento minimální rozdíl je 

způsoben tím, že se cenové rozdíly navzájem nulovaly, protože u některých objektů cena 

v DPS klesla a jinde se zvedla. 

Pokud porovnám pouze první objekty, které nabízí všechny tři fáze dokumentace, mohu 

říct, že dochází k postupnému poklesu jednotkové ceny, tzn. cena ze studie byla vyšší, 

než bylo třeba. 

 

Tabulka 69 – Rozpočtové ukazatele – PP – JKSO 8XX 

Jednotková cena za PP 

Ozn. 
STS DSP DPS 

Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 

  1. 47 895,55 35 144,70 35 599,38 

  2. 46 378,52 33 688,77 36 422,46 

  3. 59 387,93 49 265,91 37 574,50 

  4. 60 922,08 50 814,71 45 988,30 

  5. 20 489,47 9 632,55 9 862,17 

  6. 38 635,36 - 30 415,51 

  7. 163 151,84 - 159 239,58 

  8. 58 652,63 - 94 855,28 
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Ozn. 
STS DSP DPS 

Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 

  9. 50 259,70 - 106 731,49 

  10. 67 041,63 - 79 302,05 

  11. 144 933,76 - 196 654,64 

  12. 47 710,75 - 45 939,22 

  14. 45 438,54 - 43 111,14 

JKSO 8XX 52 443,22 41 041,66 51 330,80 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 65 znázorňuje jednotkové ceny za metr čtvereční podlahové plochy 

v různých fázích dokumentace. V tabulce najdeme všech 14 objektů, které se odlišují 

svou velikostí, složitostí i cenou. Za relevantní považujeme pro porovnávání stejně jako 

u OP pouze dokumentaci STS a DPS. Dle váženého aritmetického průměru vyšla cena 

za 1 m2 PP u 14 objektů v databázi na 52 443,22 Kč bez DPH. Cena 

v následné dokumentaci pro provedení stavby se snížila a můžeme ji váženým 

aritmetickým průměrem vyčíslit na 51 330,80 Kč bez DPH. Rozdíl mezi dokumentací 

STS a DPS činí za 1 m2 PP 1 112,42 Kč bez DPH. 

 Průměrné jednotkové ukazatele pro JKSO 801 

V této části diplomové práce vyhodnocuji měrné jednotkové ceny objektů zařazených 

dle JKSO do klasifikace 801. 

 

Tabulka 70 – Rozpočtové ukazatele – OP – JKSO 801 

Jednotková cena za OP 

Ozn. 
STS DPS 

Kč/m3 Kč/m3 

  7. 34 774,65 36 306,62 

  8. 9 920,22 13 672,62 

  9. 7 998,17 14 991,78 

  10. 10 964,34 12 782,28 
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Ozn. 
STS DPS 

Kč/m3 Kč/m3 

  11. 12 304,88 35 441,29 

  13. 10 171,27 8 483,14 

JKSO 801 10 650,65 12 453,50 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pro podrobnější výsledné jednotkové ceny jsem se rozhodl rozdělit databázi na další 

podskupiny. Jednou z podskupin jsou objekty se zařazením dle JKSO 801. U objektů 

s číselným označením 7. až 13. mám k dispozici pouze prvotní studii a závěrečnou 

dokumentaci DPS. Největší jednotkovou cenu za určenou měrnou jednotku má u obou 

fází dokumentace objekt č. 7, u něhož se cena vyšplhala na 34 774,65 Kč bez DPH za 

1 m3 OP u STS. U DPS je cena 36 306,62 Kč. Tyto rozdílné jednotkové ceny jsou 

způsobeny složitostí nosné ocelové a prosklené konstrukce. Největší rozdíl mezi 

dokumentacemi nastal u objektu č. 11. U tohoto objektu se jednotková cena za OP ze 

studie zvedla z 12 304,88 Kč na 35 441,29 Kč. Tento enormní rozdíl zdůvodňuji 

špatným prvotním cenovým odhadem, pro který byla špatně zvolena jednotková měrná 

cena. U objektu došlo také ke změně objemové velikosti. Dle váženého aritmetického 

průměru cena za 1 m3 OP činí u studie 10 650,65 Kč bez DPH. Pro DPS se cena dá 

vyčíslit na 12 453,50 Kč za 1 m3 OP, což znamená, že průměrně byl cenový odhad 

u studie o 1 802,85 Kč na 1 m3 nižší, než bylo zjištěno z podrobnějšího položkového 

rozpočtu. Rozdíl pro tuto podrobnější část databáze je podstatně vyšší než v předchozím 

porovnávání. Při rozměrové velikosti zkoumaných objektů poté dochází k chybovosti 

vyčíslitelné několikamilionovými rozdíly, jež jsou pro investora i dodavatele nežádoucí. 

 

Tabulka 71 – Rozpočtové ukazatele – PP – JKSO 801 

Jednotková cena za PP 

Ozn. 
STS DPS 

Kč/m2 Kč/m2 

  7. 163 151,84 159 239,58 

  8. 58 652,63 94 855,28 
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Ozn. 
STS DPS 

Kč/m2 Kč/m2 

  9. 50 259,70 106 731,49 

  10. 67 041,63 79 302,05 

  11. 144 933,76 196 654,64 

  12. 47 710,75 45 939,22 

  13. 46 734,08 43 212,48 

JKSO 801 58 229,78 74 609,54 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 71 ukazuje jednotkové ceny za metr čtvereční podlahové plochy pro objekty 

zařazené dle JKSO do skupiny 801. Nejvyšší jednotková cena ze studie vznikla u objektu 

č. 7 a to 163 151,84 Kč za m2 PP. Oproti tomu nejlevněji vyšel 1 m2 PP u objektu 13, 

kdy jednotková cena vyšla na 46 734,08 Kč. Jednotkové ceny vypočítané 

z dokumentace pro provedení stavby se zvýšily. Nejdražší metr čtvereční podlahové 

plochy je u objektu č. 11, a to 196 654,64 Kč. Nejlevněji vyšla hodnota u stavby č. 13, 

a to 43 212,48 Kč.  

Vážený aritmetický průměr jednotkové ceny ze STS vychází na 58 229,78 Kč za 1 m2 

PP, což je o 16 379,76 Kč méně než u váženého průměru ceny z DPS. Ceny odhadnuté 

ve studiích jsou tedy dle tohoto ukazatele nepřesné a dají se popsat jako zavádějící. 

 Průměrné jednotkové ukazatele pro JKSO 812 

V této části diplomové práce vyhodnocuji měrné jednotkové ceny objektů zařazených 

dle JKSO do klasifikace 812. Pro tento oddíl, který popisuje objekty pro výrobu a služby, 

jsem pracoval se všemi fázemi zkoumané dokumentace.  Pouze pro objekt s řadovým 

označením šest a čtrnáct nebyla dokumentace pro stavební povolení k dispozici. I proto 

je poté jednotková cena z této fáze neporovnatelná oproti fázi STS a DPS. 
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Tabulka 72 – Rozpočtové ukazatele – OP – JKSO 812 

Jednotková cena za OP 

Ozn. 
STS DSP DPS 

Kč/m3 Kč/m3 Kč/m3 

  1. 8 049,41 5 540,80 5 593,75 

  2. 7 198,66 5 421,78 5 833,04 

  3. 8 049,41 7 283,93 5 548,13 

  4. 8 049,41 6 274,38 5 706,44 

  5. 7 198,66 2 889,03 2 952,85 

  6. 6 123,87 - 4 844,94 

  14. 6 847,61 - 6 549,50 

JKSO 812 7 439,37 6 244,90 5 768,80 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce 72 jsou popsány jednotkové ceny za metr krychlový obestavěného prostoru. 

Nejlevněji vyšel u studie m3 OP ze stavby č. 6, a to 6 123,87 Kč. Nejdražší jednotková 

cena studie naopak vyšla na 8 049,41 Kč. Tato jednotková cena vyšla totožně u tří 

objektů, a to u č. 1, č. 3 a č. 4, proto, že se jedná o velice podobné stavby, u kterých bylo 

pro odhad počítáno se stejnou jednotkovou cenou. Jednotková cena za m3 OP se u DSP 

pohybovala od necelých tří až do sedmi a půl tisíce Kč. Nejvyšší cena za 1 m3 

obestavěného prostoru byla u DPS vypočtena u objektu č. 14, a to 6 549,50 Kč. Oproti 

tomu nejlevněji vyšel metr krychlový OP u stavby č. 5, a to na 2 952,85 Kč, což je 

o 4 245,81 Kč méně než jednotková cena zjištěná ze studie. 

Vážený aritmetický průměr jednotkových cen ze studie vyšel pro objekty 812 na 

7 439,37 Kč. Cena z DSP není v tomto případě relevantní, protože není tvořena všemi 

stavbami z této databáze. Vážený aritmetický průměr jednotkové ceny z DPS činí 

5 768,80 Kč, což je o 1 670,57 Kč za měrnou jednotku méně než u odhadu ze STS. 

Oproti předchozí skupině 801 dochází v této podrobnější databázi k opačnému 

výsledku. Ceny odhadnuté ve studii jsou vyšší a při přihlédnutí k velikosti objektů 

mohou nereálně zvyšovat cenu objektů o vyšší miliony Kč, což je nežádoucí. 
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Tabulka 73 – Rozpočtové ukazatele – PP – JKSO 812 

Jednotková cena za PP 

Ozn. 
STS DSP DPS 

Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 

  1. 47 895,55 35 144,70 35 599,38 

  2. 46 378,52 33 688,77 36 422,46 

  3. 59 387,93 49 265,91 37 574,50 

  4. 60 922,08 50 814,71 45 988,30 

  5. 20 489,47 9 632,55 9 862,17 

  6. 38 635,36 - 30 415,51 

  14. 45 438,54 - 43 111,14 

JKSO 812 48 772,81 41 041,66 37 777,12 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Nejlevněji vyšel ve fázi studie metr čtvereční podlahové plochy u stavby číslo pět. Cena 

za 1 m2 PP vyšla na 20 489,47 Kč. Oproti tomu nejdražší cena je u objektu č. 4, a to 

60 922,08 Kč. U DSP došlo k zpřesnění ceny, a tím pádem ke snížení jednotkové ceny. 

V posledním sloupci tabulky 73 je popsána jednotková cena získaná z dokumentace pro 

provedení stavby. Nejlevněji vyšel metr čtvereční podlahové plochy u objektu č. 5, 

a naopak nejdražší cena vzešla ze stavby č. 4. Rozdíl mezi nejmenší a nejvyšší cenou za 

1 m2 PP činí 36 126,13 Kč.  

Vážený aritmetický průměr jednotkové ceny ze studie vyšel na 48 772,81 Kč. Oproti 

tomu stejným způsobem zjištěná cena 1 m2 PP z DPS je o 10 995,69 Kč nižší, a to 

37 777,12 Kč. I v tomto případě mohu říct, že jednotková cena vázaná k podlahové 

ploše je ve studii vyšší a zbytečně zvedá odhadované náklady za objekt. 

 Průměrné jednotkové ukazatele pro JKSO 815 

V této části diplomové práce vyhodnocuji měrné jednotkové ceny objektů zařazených 

dle JKSO do klasifikace 815. 
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Tabulka 74 – Rozpočtové ukazatele – OP – JKSO 815 

Jednotková cena za OP 

Ozn. 
STS DSP DPS 

Kč/m3 Kč/m3 Kč/m3 

  15. 4 580,97 5 591,86 7 999,16 

  16. 4 580,97 6 111,56 4 311,99 

  17. 3 339,29 4 508,46 8 549,15 

  18. 7 853,09 9 167,10 21 640,83 

  19. 7 853,09 10 500,05 19 162,65 

  20. 7 853,09 6 936,94 23 543,87 

JKSO 815 5 490,65 6 372,44 13 078,54 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 74 popisuje ceny za 1 m3 OP pro objekty zařazené dle JKSO do skupiny 815. 

Ceny z prvního a druhého sloupce jsou přeindexované jednotkové ceny, které používal 

investor. Odlišují se pouze různě zvolenou procentuální cenovou rezervou 

a jednotkovou cenou, a proto je dále porovnávám jako jeden celek. Minimální částka za 

m3 OP je ze studie u objektu č. 17, a to 3 339,29 Kč. Oproti tomu nejdražší vyšel metr 

krychlový obestavěného prostoru z DSP u objektu č. 19, a to 10 500,05 Kč. V poslední 

fázi dokumentace vyšel 1 m3 obestavěného prostoru nejdráže u objektu č. 20 a nejlevněji 

u objektu č. 16. Maximální jednotková cena byla tedy 23 543,87 Kč, oproti tomu 

minimální byla 4 311,99 Kč.  

Vážený aritmetický průměr ze STS a DPS vyšel na 5 490,65 Kč, respektive na 

6 372,44 Kč. Cena za m3 OP vypočítaná váženým aritmetickým průměrem je 

u dokumentace pro provedení 13 078,54 Kč. Jednotková cena určená pro odhady cen ze 

studie a z DSP je tedy velice nepřesná a zavádějící. Pro tento typ objektů je způsob 

využívaný k odhadu ceny nepoužitelný. 
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Tabulka 75 – Rozpočtové ukazatele – PP – JKSO 815 

Jednotková cena za PP 

Ozn. 
STS DSP DPS 

Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 

  15. 19 907,47 27 452,30 33 907,73 

  16. 21 264,91 31 326,53 19 068,23 

  17. 13 738,90 20 215,86 34 009,49 

  18. 34 684,02 44 593,49 75 133,01 

  19. 36 790,02 47 283,51 86 292,69 

  20. 37 014,06 32 922,44 99 930,85 

JKSO 815 23 998,73 29 994,83 52 673,83 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce 75 jsou popsány jednotkové ceny za metr čtvereční podlahové plochy pro 

objekty s JKSO zařazením 815. Nejnižší jednotková cena ze studií vyšla u objektu č. 17, 

a to 13 738,90 Kč. Oproti tomu objekt č. 20 má cenu za m2 PP nejvyšší, a to 

37 014,06 Kč. Nejnižší jednotková cena v DSP je jako u STS z objektu č. 17. Maximální 

částka vznikla z objektu č. 19, a to 47 283,51 Kč za m2 PP. U DSP došlo až na objekt 

č. 20 ke zvýšení jednotkových cen. Třetí sloupec popisuje jednotkové ceny vypočtené 

z položkového rozpočtu. Minimální cena za metr čtvereční podlahové plochy se objevila 

u stavby č. 16, a to 19 068,23 Kč. Oproti tomu nejdražší cena za tuto měrnou jednotku 

se objevila u objektu č. 20, a to 99 930,85 Kč.  

Vážený aritmetický průměr jednotkové ceny ze studie činí 23 998,73 Kč, což je 

o 5 996,1 Kč méně než vážený aritmetický průměr ceny z DSP. Stejným způsobem 

vypočtená jednotková cena z dokumentace pro provedení stavby činí 52 673,83 Kč, což 

je o více než dvacet tisíc Kč na metr čtvereční PP více. 

3.12 Navrhovaný postup odhadu cen objektů ve fázi studie 

Předchozí porovnávání cen v rámci různých fází dokumentace ukázalo, že ceny 

odhadnuté ve studii jsou nepřesné. Výsledky ukázaly, že v některých případech dochází 

k výraznému podcenění reálné ceny stavby. V mnoha případech došlo také k přesně 

opačnému výsledku, kdy byla cena objektu ze studie v porovnání s cenou 
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z dokumentace pro provedení stavby zbytečně vysoká. Jelikož odhad ceny ve fázi studie 

patří mezi důležité okamžiky každého projektu, u něhož se rozhoduje o provedení, nebo 

zrušení zakázky, hodnotím tyto výsledky jako kritické.  

Myslím si, že pro veřejné stavební zakázky je stávající způsob tvorby odhadu ceny ve 

fázi studie v některých případech nefunkční. Pokud se totiž jedná o objekty specifické 

objemovou velikostí, konstrukcí či funkcí, dodavatel pravděpodobně nedokáže přesně 

určit jednotkovou cenu. Vlivem špatně zvolené jednotkové ceny poté může dojít 

k výrazné cenové odchylce, která je pro všechny účastníky nežádoucí. 

Jako možné zlepšení metody odhadu navrhuji pracovat s podrobnější jednotkovou 

cenou, kterou si může projektant vytvořit dle složitosti, funkčnosti a velikosti 

projektovaného objektu.  

V závěrečné části diplomové práce ukazuji, jak by mohla nová metoda vypadat. 
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Tabulka 76 – Nová metoda odhadu cen objektů pro fázi studie – Dělení nákladů 

Ozn. 

AS řešení ZTI VZT Vytápění SLN 
Elektronické 

komunikace 
MaR 

Stlačený 

vzduch 

Plynová 

odběrná 

zařízení 

Chlazení Audio 

tis. Kč 

bez DPH 

tis. Kč 

bez 

DPH 

tis. Kč 

bez DPH 

tis. Kč 

bez DPH 

tis. Kč 

bez 

DPH 

tis. Kč bez 

DPH 

tis. Kč 

bez DPH 

tis. Kč 

bez 

DPH 

tis. Kč 

bez DPH 

tis. Kč 

bez DPH 

tis. Kč 

bez 

DPH 

  1. 84 533 3 472 10 147 5 431 15 981 5 156 2 242 1 082 - - - 

  2. 18 310 183 841 - 2 236 1 065 - 116 - - - 

  3. 83 421 2 741 9 556 2 261 12 384 2 947 1 565 1073 - - - 

  4. 24 538 879 1 168 1 782 1 693 859 603 - - - - 

  5. 1 618 - - - - - - - - - - 

  6. 34 338 1 138 2 295 1 885 2 067 2 039 2 043 - 53 - - 

  7. 38 160 22 2 929 655 1 844 1 474 2 084 - - 498 - 

  8. 156 641 1 921 10 660 1 829 16 847 8 209 40 661 - - - 16 000 

  9. 61 694 1 060 3 208 726 5 605 3 982 1 473 - - - 2 000 

  10. 85 402 513 5 066 1 071 11 412 7 710 1 226 - - - - 

  11. 3 356 86 213 - 555 2 054 - - - - - 

  12. 16 633 202 1 607 992 1 075 1 466 694 - - - - 

  13. 91 567 3 338 13 927 2 936 9 650 5 143 3 944 - - - - 

  14. 110 851 - - - - - - - - - - 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V tabulce 76 jsou vypsány ceny za jednotlivé rozpočtové části, které se v daných objektech objevily. Jedná se o částky získané z položkového 

rozpočtu vytvořeného pro fázi DPS. Mezi zkoumané části patří například samostatná cena za konstrukci, vzduchotechniku, vytápění, 

zdravotechniku či audiozařízení. Částky nejsou v tomto ukázkovém řešení indexovány. 

 

Tabulka 77 – Nová metoda odhadu cen objektů pro fázi studie – Jednotková cena za OP 

Ozn. 

AS řešení ZTI VZT Vytápění SLN 
Elektronické 

komunikace 
MaR 

Stlačený 

vzduch 

Plynová 

odběrná 

zařízení 

Chlazení Audio 

Kč/m3 OP 
Kč/m3 

OP 

Kč/m3 

OP 

Kč/m3 

OP 

Kč/m3 

OP 
Kč/m3 OP 

Kč/m3 

OP 

Kč/m3 

OP 

Kč/m3 

OP 

Kč/m3 

OP 

Kč/m3 

OP 

  1. 3 448,34 141,65 413,93 221,55 651,91 210,32 91,45 44,14 - - - 

  2. 3 605,11 35,95 165,58 - 440,31 209,73 - 22,76 - - - 

  3. 3 730,60 122,56 427,33 101,13 553,81 131,81 69,99 47,99 - - - 

  4. 4 151,67 148,68 197,64 301,45 286,43 145,34 101,96 - - - - 

  5. 2 759,70 - - - - - - - - - - 

  6. 3 195,76 105,87 213,62 175,45 192,41 189,75 190,10 - 4,89 - - 

  7. 27 257,13 15,42 2 091,95 467,67 1 317,28 1 052,79 1 488,70 - - 355,38 - 

  8. 9 463,00 116,07 644,01 110,52 1 017,78 495,93 2 456,40 - - - 966,59 

  9. 11 324,13 194,51 588,87 133,20 1 028,73 730,86 270,38 - - - 367,11 

  10. 9 482,76 56,94 562,51 118,92 1 267,10 856,15 136,08 - - - - 

  11. 18 539,33 475,55 1 176,19 - 3 065,64 1 1347,72 - - - - - 
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Ozn. 

AS řešení ZTI VZT Vytápění SLN 
Elektronické 

komunikace 
MaR 

Stlačený 

vzduch 

Plynová 

odběrná 

zařízení 
Chlazení Audio 

Kč/m3 OP 
Kč/m3 

OP 
Kč/m3 

OP 
Kč/m3 

OP 
Kč/m3 

OP 
Kč/m3 OP 

Kč/m3 

OP 
Kč/m3 

OP 
Kč/m3 

OP 
Kč/m3 

OP 
Kč/m3 

OP 

  12. 5 559,31 67,46 537,24 331,64 359,21 489,84 232,09 - - - - 

  13. 5 907,23 215,32 898,47 189,43 622,55 331,81 254,46 - - - - 

  14. 4 151,72 - - - - - - - - - - 

Vážený 

aritmetický 

průměr:  

5 518,30 129,94 514,81 171,01 679,66 351,78 494,05 43,70 4,89 355,38 609,45 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce 77 jsou vypočítány jednotkové ceny dané rozpočtové části, které se váží k měrné jednotce obestavěného prostoru. V posledním 

řádku je tučně zvýrazněna cena, která byla vypočtena váženým aritmetickým průměrem těchto cen. Díky takto zpracované databázi mohu 

říct, že například 1 m3 OP stál pro vytápění 171,01 Kč. U některých objektů nejsou ceny za určité části vyplněné, a i to je jeden z důvodů, 

proč je stávající systém jednotkové ceny nefunkční. Objekty, které se řadí mezi veřejné zakázky jsou většinou svou konstrukcí, funkčností, 

nebo třeba vybavením jedinečné a podle toho se i tvorba následné jednotkové ceny musí upravovat. Nejvýraznější problémovost vidím právě 

v jednotlivých funkčních částech jako je například vzduchotechnika, vytápění nebo měření a regulace. Pro tyto části by bylo možná zajímavé 

vytvořit ještě podrobnější dělení, které by zohledňovalo různé složitosti zkoumaného úseku. Toto dělení je ale možné pouze, pokud je 

dostatečně velká databáze objektů. 
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Tabulka 78 – Nová metoda odhadu cen objektů pro fázi studie – Jednotková cena za PP 

Ozn. 

AS řešení ZTI VZT Vytápění SLN 
Elektronické 

komunikace 
MaR 

Stlačený 

vzduch 

Plynová 

odběrná 

zařízení 

Chlazení Audio 

Kč/m2 PP 
Kč/m2 

PP 

Kč/m2 

PP 

Kč/m2 

PP 
Kč/m2 PP Kč/m2 PP Kč/m2 PP 

Kč/m2 

PP 

Kč/m2 

PP 

Kč/m2 

PP 

Kč/m2 

PP 

  1. 21 945,71 901,48 2 634,28 1 409,97 4 148,85 1 338,49 582,01 280,89 - - - 

  2. 22 510,90 224,45 1 033,88 - 2 749,39 1 309,61 - 142,09 - - - 

  3. 25 265,35 830,05 2 894,11 684,87 3 750,67 892,68 473,97 325,01 - - - 

  4. 33 458,39 1 198,23 1 592,79 2 429,39 2 308,34 1 171,28 821,73 - - - - 

  5. 9 217,07 - - - - - - - - - - 

  6. 20 062,31 664,63 1 341,03 1 101,46 1 207,91 1 191,22 1 193,38 - 30,69 - - 

  7. 119 548,83 67,63 9 175,21 2 051,16 5 777,56 4 617,49 6 529,37 - - 1 558,67 - 

  8. 65 650,58 805,22 4 467,90 766,71 7 060,94 3 440,55 17 041,57 - - - 6 705,84 

  9. 80 620,24 1 384,79 4 192,38 948,33 7 323,86 5 203,24 1 924,91 - - - 2 613,56 

  10. 58 831,61 353,25 3 489,84 737,82 7 861,18 5 311,59 844,24 - - - - 

  11. 102 870,01 2 638,70 6 526,39 - 17 010,46 62 965,59 - - - - - 

  12. 31 471,75 381,90 3 041,35 1 877,44 2 033,52 2 773,05 1 313,88 - - - - 

  13. 30 090,98 1 096,85 4 576,72 964,94 3 171,24 1 690,22 1 296,18 - - - - 

  14. 27 328,08 - - - - - - - - - - 

 V.a.prům.: 35 004,71 821,24 3 253,60 1 081,61 4 295,47 2 223,24 3 124,78 285,00 30,69 1 558,67 4 242,44 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V tabulce 78 vidíme jednotkové ceny za danou rozpočtovou část (profese), které se 

počítají k podlahové ploše objektu. Tyto hodnoty byly pomocí váženého aritmetického 

průměru přepočítány a výsledná jednotková cena je zobrazena tučně na posledním řádku 

tabulky. Ze své databáze mohu vyčíst, že při přepočtu na 1 m2 PP stála například 

zdravotechnika 821,24 Kč.  

Jednotkovou cenu objektu si poté vytvořím jednoduchým součtem vážených 

aritmetických průměrů daných částí, které se u objektu objevují. Ve fázi studie už totiž 

projektant má představu o tom, zda se v objektu nachází chlazení, audio či 

vzduchotechnika, a tím pádem může jednotkovou cenu zvyšovat, popř. snižovat o tyto 

části. Tímto způsobem si pro fázi studie mohu lépe určit jednotkovou cenu objektu. Pro 

správné fungování tohoto podrobného členění je ale třeba vytvořit obsáhlou databázi 

objektů, která se při přidávání dalších hodnot bude zpřesňovat.  

Pokud se jedná o stavbu, která je výrazně atypická nějakou částí, tak se jednotková cena 

vytváří téměř totožně, akorát s větším důrazem kladeným na danou neobvyklou část. Pro 

tu část se upraví její jednotková cena, a to třeba po konzultaci se specialistou, nebo dle 

vlastních zkušeností. Díky tomu lze reagovat na objekty, pro které je standardní 

jednotková cena nemyslitelná. Pro dosažení přesnosti je potřeba dodržovat jednotný 

systém stanovení ceny.  
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4 Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvoření průměrných orientačních cenových 

ukazatelů, které se váží k měrné a účelové jednotce stavebních objektů v různých stupních 

projektové dokumentace. Měrné ukazatele jsem získal pomocí nově vytvořené databáze, 

která obsahovala dvacet novostaveb vyprojektovaných v posledních čtyřech letech. 

Jelikož se jednalo o objekty, které byly převážně atypické a neměly jednotné funkční 

využití, nebylo možné navrhnout společnou účelovou jednotku. Proto se tento průměrný 

ukazatel orientační ceny v práci neřešil. 

V první části diplomové práce byly obecně popsány pojmy, s nimiž se v průběhu 

praktické části pracovalo. Druhá, obsáhlejší část obsahovala tvorbu a využití indexace 

pro úpravu cen k roku 2020, popis zkoumaných staveb a celkové ceny objektů 

v návaznosti na stupni dokumentace. Postupná indexace byla převzata z ČSÚ. Tyto 

upravené ceny byly následně mezi sebou porovnávány. Získané hodnoty po indexaci byly 

využity k vytvoření měrných ukazatelů, které se váží k jednotkové ceně za metr 

krychlový obestavěného prostoru a k ceně za metr čtvereční podlahové plochy. Tyto 

cenové ukazatele byly následně porovnávány dle stupňů dokumentace v rámci jednoho 

objektu a také navzájem s objekty v celé databázi. Z těchto ukazatelů byla pomocí 

váženého aritmetického průměru vypočtena jednotková cena za měrnou jednotku v rámci 

dané fáze dokumentace. Jelikož bylo možné databázi rozdělit dle jednotné klasifikace 

stavebních objektů i do menších oddílů, byly vytvořeny tři podskupiny průměrných 

orientačních cenových ukazatelů, a to pro budovy občanské výstavby, budovy pro výrobu 

a služby a pro objekty pozemní zvláštní. 

Výzkum ukázal, že objekty v databázi procházely během různých fází dokumentace 

úpravami, které mohly zvyšovat i snižovat výslednou cenu. Největší rozdíl cen vznikal 

mezi první a závěrečnou dokumentací a v některých případech se jednalo o odlišnost 

v rámci vysokých desítek procent. Hlavním důvodem rozdílných výsledků byl fakt, že 

ceny ve studii byly odhadnuty pomocí špatně zvolených jednotkových cen. Oproti tomu 

rozdíl mezi cenou z dokumentace pro stavební povolení a cenou z dokumentace pro 

provedení stavby byl ve většině případů znatelně menší.  

Při porovnávání průměrných orientačních jednotkových cen bylo zjištěno, že v rámci 

celkové upravené databáze očištěné o objekty zvláštní se jednotková cena mezi STS 
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a DPS měnila minimálně, a to zhruba o 500 Kč. Tento výsledek byl způsoben kladnými 

i zápornými rozdíly, které se navzájem vyrušily. Při bližším zkoumání podrobnějších 

oddílů došlo už k výraznějším rozdílům. U objektů s JKSO zařazením 801 byla 

jednotková cena ze studie výrazně nižší než cena z přesnější dokumentace pro provedení 

stavby, a to o více než 1 800 Kč za m3 obestavěného prostoru. Při velikosti zkoumaných 

objektů takový rozdíl JC způsobil mnohamilionové rozdíly, které jsou hodnoceny 

negativně. Naopak vyšší jednotková měrná cena získaná ze studie byla zjištěna u objektů 

v JKSO kategorii 812. Rozdíl mezi JC z STS a DPS činil 1 670,57 Kč, což způsobilo také 

markantní cenovou odlišnost objektu v různých stupních dokumentace. Nejvýraznější 

rozdíly se projevily u objektů pozemních zvláštních, kdy jednotková cena ze studie byla 

o více než 100 % nižší než cena z DPS. Doplňující jednotková měrná cena, která se váže 

k podlahové ploše, kopírovala změny jednotkových cen obestavěného prostoru. 

Výsledkem je, že měrné rozpočtové ukazatele využívané ve fázi studie jsou pro typ 

atypických veřejných zakázek většinou nepoužitelné a mohou mít velmi negativní vliv 

pro investora i dodavatele. Prvotní odhad je velice důležitý a v mnoha případech 

rozhoduje o tom, zda se daný projekt bude vůbec financovat, či nikoliv. 

Z důvodů zjištěných enormních rozdílů převážně ve fázi studie jsem navrhl novou 

metodu, kterou se může prvotní cenový odhad počítat přesněji. Pro tyto účely posloužila 

nově vytvořená databáze, kde se pracovalo s podrobnějším rozdělením celkové ceny 

objektů na menší části, a to například na samostatnou část vzduchotechniky, vytápění, 

chlazení, zdravotechniky apod. Rozdělení vzniklo dle položkového rozpočtu z DPS, a to 

dle složitosti a funkčnosti zkoumaných staveb. Ceny za jednotlivé části byly poté děleny 

hodnotou obestavěného prostoru, nebo podlahovou plochou. Díky tomu vznikly 

jednotkové ceny menších částí, ze kterých si poté může investor, či dodavatel 

jednoduchým součtem vytvořit přesnější cenu za měrnou jednotku. Výhoda oproti 

původně používané metodě je, že se jednotková cena může vytvořit součtem jednotlivých 

částí přesně dle informací, které projektant zná už ve fázi studie. Pokud se jedná o výrazně 

atypickou stavbu, tak se jednotková cena vytvoří totožně, akorát s větším důrazem na 

danou neobvyklou část, pro kterou se upraví jednotková cena. Rozšiřováním interní 

databáze o další objekty bude docházet k zpřesňování a tím pádem k přibližování se 

k realitě. Pro dosažení přesnosti je potřeba dodržovat jednotný systém stanovení ceny. 
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Navržená metoda podrobnějšího výpočtu jednotkové ceny, kde se rozpočtové části jako 

vzduchotechnika, vytápění či slaboproud počítají samostatně, může být zajímavým 

tématem další vědecké práce. 

Podle mého názoru tato diplomová práce splnila všechny stanovené cíle v zadání 

a zároveň může otevřít diskuzi ohledně způsobu oceňování objektů ve fázi studie. 
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6 Seznam zkratek 

 

801 Budovy občanské výstavby 

812 Budovy pro výrobu a služby 

815 Objekty pozemní zvláštní 

AR Architektonicko-stavební 

ČSN Česká státní norma 

DPH Daň z přidané hodnoty 

DPS Dokumentace pro provedení stavby 

DSP Dokumentace pro stavební povolení 

JKSO Jednotná klasifikace stavebních objektů 

KCE Konstrukce 

Kč Koruna česká 

MaR Měření a regulace 

m. j. Měrná jednotka 

m2 Metr čtvereční 

m3 Metr kubický 

OP Obestavěný prostor 

OZN Označení 

PP Podlahová plocha 

RTS RTS, a. s. 

ÚRS ÚRS CZ a. s. 

RU Rozpočtové ukazatele 

SLN Slaboproud 

STS Studie stavby 
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VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

VZT Vzduchotechnika 

ŽB Železobeton/ový 
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