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Abstrakt 

Téma diplomové práce je Ceny stavebních objektů uplatňovaných v projektech krajinného 

inženýrství. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou 

vysvětleny pojmy, které se objevují v praktické části. Ve druhé, praktické části, je názorně na 

příkladu ukázán výpočet režií, porovnání několika druhů cen, které byly vytvořeny pomocí 

rozpojovacího programu, a vytvoření karet rozpočtových ukazatelů pro katalog nákladových 

ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav.  

  
Klíčová slova 
  
Náklady, kalkulace, režie, cena, rozpočet, stavební objekt, lesní cesta, polní cesta, kanalizace, 

čistička odpadních vod, potok, rozpočtový ukazatel, karta rozpočtového ukazatele, ÚRS. 

 

 
 
 
 
 
  
Abstract 

Thesis theme is Prices buildings in the landscape engineering projects. The work is divided 

into two parts, theoretical and practical. The theoretical part explains the concepts that 

appear in the practical part. In the second part is illustrated in the example shown 

computation overhead, comparing several types of prices that were created using a 

decoupling of the program, and create cards budgetary indicators for the catalog cost 

indicators of common facilities landscaping. 

  
Keywords 

Costs, calculation, overhead, price, budget, building facility, forest road, dirt road, 

sewerage, sewage treatment plant, stream, budget indicator, card financial indicators, ÚRS. 
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1 ÚVOD 

Za téma diplomové práce jsem si zvolila Ceny stavebních objektů uplatňovaných 

v projektech krajinného inženýrství, protože dle mého názoru je to zajímavé téma 

a bude využito i k praktickým účelům.  

V první polovině práce se budu věnovat teoretické části, která je rozdělena do 

jedenácti kapitol. V první kapitole se budu zabývat náklady, jejich definicí 

a rozdělením. Ve druhé kalkulacemi, kde se je opět definuji, rozdělím z pohledu 

různých hledisek a popíši kalkulační vzorec. Ve třetí kapitole definuji a rozdělím 

podle několika hledisek cenu. V další kapitole se budu zabývat rozpočtem, který 

opět definuji a popíši, co obsahuje za části. V páté kapitole se budu věnovat definici 

stavebního objektu a v šesté definicí stavebního pozemku. V následujících 

kapitolách katastrální úřad, katastr nemovitostí a pozemkový úřad budu psát 

o tom, k čemu slouží, o zásadách či o evidenci. V desáté kapitole budou pozemkové 

úpravy, jejich etapy, formy a účastníci. V poslední kapitole se budu věnovat 

charakteristice jednotlivých stavebních objektů v krajině, které budou použity 

v praktické části.  

V druhé polovině své práce se budu zabývat praktickou částí, která má tři kapitoly. 

V první kapitole budu počítat režie pro firmu ABCstav, a.s. pro roky 2011, 2012 

a 2013. Vypočtené režie z roku 2013 použiji v další kapitole a vypočítám s nimi 

cenu, za kterou by měla firma zakázky realizovat. V této kapitole budu dále 

porovnávat realizační cenu, tedy cenu, za kterou ve skutečnosti firma zakázky 

realizovala s cenou upravenou novými režiemi a s cenami ÚRS u šesti různých 

zakázek. Ve třetí kapitole budu vytvářet karty rozpočtových ukazatelů pro katalog 

nákladových ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav. Celkem vypracuji 

dvacet šest karet na všechny stavební objekty, u kterých budu porovnávat různé 

cenové hladiny.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, které jsou použity v praktické části. Jsou 

zde ekonomické pojmy – náklady, kalkulace, cena a také z oblasti stavebnictví – 

rozpočet, stavební objekt, stavební pozemek, katastrální úřad, pozemkové úpravy 

a další. Na závěr teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé stavební objekty, které 

jsou použity v praktické části – kanalizace a ČOV, revitalizace, lesní cesta, 

cyklostezka a jiné.  

Nejprve se zabývám ekonomickými pojmy. První kapitolou jsou náklady, dále na to 

navazují kalkulace, cena a rozpočet.  

2.1 Náklady 

Spotřeba ekonomických zdrojů vyjádřených v peněžních jednotkách se nazývají 

náklady. Vznikají v souvislosti s výrobou či nějakou službou a to ze strany jak 

nabídky, tak i poptávky. Snahou každého podniku je vynaložit co nejmenší náklady 

s dosažením co nejvyšších výnosů, což ovlivňuje hospodářský výsledek a tedy 

i prosperitu podniku.  

Aby mohly být náklady efektivně řízeny, musí být rozděleny do různých kategorií, 

které si podnik zvolí sám, podle potřeby.  

Z ekonomického hlediska lze náklady rozdělit na: 

• celkové – všechny náklady vynaložené na realizace na určitý objem, 

• průměrné – náklady vynaložené na realizaci na určitou jednotku, 

• mezní – náklady potřebné na rozšíření realizace o určitou jednotku. 
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Další členění nákladů je podle druhů, používá se pro řízení podniku jako celku. Dělí 

se především do těchto skupin: 

• spotřeba materiálu 

• služby 

• spotřeba energií 

• mzdy 

• odpisy 

• finanční náklady 

• ostatní náklady. 

Náklady v druhovém členění jsou prvotní (v účetní jednotce se vyskytly poprvé) 

a externí (vznikají stykem podniku s okolím). 

Podle vztahu k objemu produkci dělíme náklady na: 

• fixní – velikost nákladů se s objemem produkce nemění, jsou to především 

náklady na správu (pronájem nebo odpisy správních budov, platy řídících 

a technickohospodářských pracovníků a další), 

• variabilní – velikost nákladů se mění s objemem produkce, jsou to náklady 

na výrobu (materiál, mzdy dělníků, odpisy strojů a další). 

Z hlediska kalkulace se náklady dělí na přímé a nepřímé. [3] 

2.1.1 Přímé náklady 

Přímé náklady lze rozpočítat přímo na kalkulační jednici. Kalkulační jednice může 

být ks, m, m2, kg aj. Přímo souvisí s objemem výroby příslušného výrobku či služby. 

Patří sem hlavně přímý materiál, mzdy výrobních dělníků, zdravotní a sociální 

pojištění placené zaměstnavatelem a odpisy výrobních strojů. 
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2.1.2 Nepřímé náklady - režie 

V ekonomice režie znamenají náklady podniku, které nelze přiřadit přímo na 

jednici, jsou společné pro více či všechny výrobky. Musí se tedy vypočítat režijní 

přirážka ke zvolené rozvrhové základně. S režiemi se počítá v kalkulačním vzorci. 

Rozlišujeme dva druhy režií – výrobní a správní. 

2.1.2.1 Výrobní režie 

Do výrobní režie patří náklady, které souvisí s výrobou, ale nelze je stanovit přímo 

na kalkulační jednici. Mezi tyto náklady patří zejména režijní mzdy, zdravotní 

a sociální pojištění placené zaměstnavatelem, odpisy majetku, spotřeby energie 

a materiálu a opravy.  

Sazba výrobní režie se počítá jako podíl celkových nákladů na výrobu, které nelze 

přímo přiřadit k jednici a rozpočtové základny, které se skládá z přímých nákladů. 

Nejčastěji používaný vzorec pro výpočet je  

sazba	VR = 	
výrobnı́	režie

mzdy + ZP, SP + stroje	
∗ 100	[%]. 

Rozvrhovou základnou bývají většinou mzdy, zdravotní a sociální pojištění 

a náklady na stroje. [5] 

2.1.2.2 Správní režie 

Do správní režie patří náklady, které souvisí s řízením podniku, ale stejně jako 

výrobní režie je nelze přímo stanovit na kalkulační jednici. Do těchto nákladů patří 

mzdy technickohospodářských a řídících pracovníků, zdravotní a sociální pojištění 

placené zaměstnavatelem, odpisy správních budov a automobilů, softwary, 

kancelářské potřeby, služby (telefony, internet), pojištění či daně.  

Procentní sazba správní režie se počítá jako podíl celkových nákladů na správu 

a rozpočtové základny, kterou tvoří náklady na správní režii a přímé náklady. 

Nejvíce používaný vzorce je  

sazba	SR = 	
správní	režie

výrobní	režie + 	mzdy + ZP, SP + stroje	
	∗ 100	[%]. 
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Nejčastější rozvrhová základna je tvořena výrobní režií, mzdami, zdravotním 

a sociální pojištěním a náklady na stroje. [5] 

2.2 Kalkulace 

Kalkulace slouží pro výpočet nákladů a cen v podniku. V podniku jsou přímé 

náklady, ke kterým se musí připočítat i náklady nepřímé pomocí režií, čímž se 

rozpustí všechny náklady podniku do ceny výrobku či služby. Kalkulace 

se používají i pro cenovou politiku, rozhodování o kvalitě a kvantitě výrobku nebo 

pro plánování a kontrolu operativního řízení.  

Kalkulovat lze buď na kalkulační jednici, nebo množství. Kalkulovaná jednice je 

měrná jednotka, na kterou se cena vypočítává, například kusy, normohodiny, 

metry nebo metry čtvereční. Kalkulované množství se používá u sériové výroby, 

kde se nepočítá cena na měrnou jednotku, ale celou sérii.  

Způsob kalkulace zohledňuje několik faktorů a to co je předmětem kalkulace, 

v jakém odvětví, jaký je druh výroby, struktura nákladů v podniku a jejich způsob 

řízení. [3; 4] 

Kalkulace dělíme do dvou skupin – z hlediska času a podle rozsahu.  

2.2.1 Z hlediska času 

Z hlediska času, znamená, kdy kalkulaci sestavujeme. Dělíme ji ještě do tří skupin – 

předběžná, výsledná a operativní. 

2.2.1.1 Předběžná kalkulace 

Sestavuje se před zahájením realizace stavby. Je to odhad ceny, kde se vychází 

z technickohospodářských norem nebo údajů z minulého období, anebo slouží jako 

podklad pro vytvoření cenové nabídky.  

2.2.1.2 Výsledná kalkulace 

Vychází ze skutečně vynaložených nákladů na kalkulační jednici a slouží pro 

kontrolu těchto skutečně vynaložených nákladů.  
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2.2.1.3 Operativní kalkulace 

Jsou to předem stanovené náklady, které vychází ze současných nákladů výkonu, 

používá se pro kontrolu plnění. [6] 

2.2.2 Podle rozsahu 

Podle rozsahu znamená, jaké náklady jsme zahrnuly do kalkulace, můžeme 

zahrnout všechny náklady nebo jen část nákladů. Dělíme je na dva druhy – 

kalkulace úplných nákladů (absorpční) a kalkulace neúplných nákladů 

(neabsorpční).  

2.2.2.1 Kalkulace úplných nákladů (absorpční) 

Do kalkulace úplných nákladů se započítávají všechny náklady podniku, přímé 

náklady, náklady výrobní a na řízení.  

2.2.2.2 Kalkulace neúplných nákladů (neabsorpční) 

Tato kalkulace obsahuje jen přímé, variabilní náklady a příspěvek na úhradu 

fixních nákladů. Fixní náklady jsou zde brány jen jako náklady na zajištění chodu 

podniku. Cena výkonu není jen součtem nákladů, ale závisí i na situaci trhu. Rozdíl 

mezi cenou a částkou vypočítanou kalkulací neúplných nákladů je marže, kterou se 

pak pokrývají fixní náklady. [6] 

2.2.3 Kalkulační vzorec 

Struktura nákladů pro kalkulaci je dána kalkulačním vzorcem. Kalkulační vzorec si 

firma stanovuje sama podle potřeb a vychází zpravidla z účetnictví. Slouží k tomu, 

aby bylo možné stanovit vlastní náklady kalkulační jednotky.  
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Nejčastěji používaný vzorec je: 

přímý materiál 

přímé mzdy 

provoz strojů a výrobních zařízení 

ostatní přímé náklady 

výrobní režie 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 

správní režie 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

odbytové náklady 

ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

zisk (ztráta) 

CENA VÝKONU 

 

Do přímého materiálu patří všechen materiál, který je zapotřebí ke zhotovení 

výkonu. Do přímého materiálu patří i polotovary nakupované i vlastní výroby, 

které lze stanovit přímo na kalkulační jednici.  

Přímé mzdy jsou náklady na mzdy, které přímo souvisejí s provedením výkonu a 

lze je stanovit přímo na kalkulační jednici. Jedná se zejména o výrobní dělníky 

nebo jiné pracovníky, kteří se přímo podílí na výrobě. Mzdy se skládají ze základní 

mzdy, která může být úkolová, časová, podílová nebo kombinovaná, dále 

z příplatků ke mzdě, prémií a odměn, pokud přímo souvisí s předmětem kalkulace.  

Náklady na provoz strojů a výrobních zařízení se oceňují sazbou na strojohodinu. 

Sazba strojohodiny se vypočítá z nákladů na pořízení stroje, oprav, potřeba 

pohonných hmot, na přepravu a přemístění. Jedná se o stroje, které se přímo podílí 

na výkonu.  

Ostatní přímé náklady jsou většinou zdravotní a sociální pojištění placené 

zaměstnavatelem. V této položce můžou být i doplňkové ostatní přímé náklady, což 

je přepravné spojené s přemístěním a převozem zeminy, sutě, vybouraného 

materiálu anebo vnitrostaveništní přesun hmot, pokud nebyly tyto náklady 

započítány v předchozích položkách.  
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Výrobní režie je dána procentem, a vypočte se z přímých nákladů (viz kapitola 

2.1.2.1 Výrobní režie). Součet všech předcházejících položek jsou vlastní náklady 

výroby. Jsou to náklady, které jsou zapotřebí vynaložit pro vytvoření výrobků. 

Když se k vlastním nákladům výroby přičte správní režie, která je dána procentem 

(viz kapitola 2.1.2.2 Správní režie), máme vlastní náklady výkonu. Zde jsou 

všechny náklady spojené s výrobou i s řízením podniku. Dále se můžou ještě přičíst 

odbytové náklady (náklady na skladování a expedici), čímž zjistíme úplné vlastní 

náklady výkonu.  

Nakonec se přičte zisk, který je také většinou dán procentem anebo konkrétní 

částkou. Výše zisku vypočtená procentní sazbou se vypočítá ze základny, která je 

součtem přímých mezd, provoz strojů a výrobních zařízení, ostatní přímé náklady, 

výrobní režie a správní režie.  Součtem všech výše uvedených položek zjistíme 

celkovou cenu za výkon.  

2.3 Cena 

„Cena je v obecném slova smyslu množství peněz, za které směníme jednotku 

žádaného zboží. Jinými slovy je to penězi vyjádřená hodnota zboží. Odběratel, 

přistupující k ceně z hlediska poptávky považuje cenu za vyjádření míry kvality, 

vlastností a užitků výrobku nebo služby ve srovnání s jinými výrobky nebo 

službami. Dodavatel, přistupující k ceně z hlediska nabídky se soustřeďuje 

na pokrytí nákladů vynaložených na výrobu a distribuci výrobků nebo služeb a na 

docílení zisku.“ [6, str. 20] 

Cena je ekonomická veličina, která se pořád mění. Cena se musí dobře nastavit, aby 

tvořila zisk, pokud není dobře stanovena, může se firma dostat do ztráty. Cena má 

čtyři druhy funkcí – informační, motivační, alokační a distribuční. Je také 

nejvýznamnějším marketingovým nástrojem, který je obsažen v marketingovém 

mixu. Ceny ve stavebnictví jsou smluvní, tedy sjednávají se dohodou a cena je 

uvedena ve smlouvě o dílo.  
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Cena se může tvořit třemi způsoby: 

• nákladově orientovaná – neboli kalkulace, rizikem je, že nebere v úvahu 

tržní a konkurenční prostředí, 

• orientovaná na konkurenci – vychází z cen konkurentů, nevýhodu je, že 

výnosy nemusí pokrýt náklady a firma se dostává do ztráty, 

• orientovaná na poptávku – závisí na kupujících, zda jsou ochotni dát peníze 

za produkt, čím vyšší bude zájem o daný produkt, tím cena poroste. [6] 

Ve stavebnictví se používají nejčastěji tyto typy cen: 

• cena pořízení – cena pořízeného majetku bez vedlejších pořizovacích 

nákladů, 

• pořizovací cena – je cena majetku včetně vedlejších pořizovacích nákladů 

(doprava, montáž, pojistné, clo a další), 

• vstupní cena – vstupuje do kalkulace jako náklad na materiál, mzdy a stroje, 

• reprodukční cena – neboli zůstatková, hodnota majetku, který je již 

odepisovaný, 

• cena majetku – „je stanovena pro určitý majetek k jistému datu za splnění 

určitých okolností a podmínek, oceňování je v tomto případě rozhodnutím 

o budoucnosti, vycházející z informací a podkladů minulosti,“ [6, str. 24] 

• nákladová cena – součet všech budoucích nákladů a zisku, 

• celková (globální) cena – předem stanovení finanční limit, který stanovuje 

investor. [6] 

Z pohledu účastníků rozdělujeme cenu do pěti kategorií: 

• nabídková cena – cena stanovená dodavatelem, 

• poptávková cena – stanoví ji investor, slouží většinou jako interní 

informace, 

• smluvní cena – je uvedena ve smlouvě o dílo, buď konkrétní částkou anebo 

způsob, jak bude cena vypočtena, 

• tržní cena, 

• prodejní cena. [6] 
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Smluvní cena se rozděluje na další čtyři druhy: 

• pevná cena – stanovuje se předem ve smlouvě o dílo, 

• skladebná cena – stanovují se jednotkové ceny pro jednotlivé stavební 

práce, celková cena se vypočte jako součin jednotkových cena a skutečného 

množství, 

• pohyblivá cena – je součtem skutečných nákladů a přirážek (režií a zisku), 

při uzavírání smlouvy o dílo není tato cena přesně sjednaná, 

• cílová cena – „sestavuje se obvykle jako pevná cena, ale při fakturaci 

v průběhu výstavby se postupuje podobně jako při pohyblivé ceně 

kombinované s limitem nákladů,“ [6, str. 26]. 

2.4 Rozpočet 

Rozpočet je cena, zjištěná oceněním konstrukčních prvků podle projektové 

dokumentace, na základě této dokumentace je vytvořen výkaz výměr, který je 

následně oceněn příslušnými cenami. V rozpočtu jsou započteny i přirážky (režie 

a zisk). Struktura rozpočtu je závislá na několika okolnostech: 

• účel, pro který je zpracován 

• podrobnost dokumentace 

• použité oceňovací podklady.  

Z hlediska účelu je pro: 

• dodavatele – nabídková cena, 

• investora – předběžná cena (součást souhrnného rozpočtu). 

Rozpočet obsahuje základní a vedlejší náklady a kompletační činnost.  

Základní náklady jsou stanoveny podle výkazu výměr, množství jednotek, které 

stanoví z technické dokumentace. Oceňují se jednotkovými cenami stavebních 

prací, cenami specifikací, hodinovými zúčtovacími sazbami, náklady dodávek 

a cenami montážních prací. [3; 6] 
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Základní náklady obsahují: 

• práce HSV (hlavní stavební výroba) 

• práce PSV (přidružená stavební výroba) 

• dodávky a montáž (jsou součástí stavebnictví, ale mají charakter 

technologických zařízení jako je vzduchotechnika, elektroinstalace a další) 

• subdodávky. 

HSV jsou dílčí konstrukční části stavby a obsahuje následující položky: 

1 – zemní práce 

2 – základy, zvláštní zakládání 

3 – svislé a kompletní konstrukce 

4 – vodorovné konstrukce 

5 – komunikace 

6 – úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů 

8 – trubní vedení 

9 – ostatní konstrukce a práce, bourání. 

PSV jsou řemesla a obsahuje položky: 

71 – izolace 

72 – zdravotnětechnické instalace 

73 – ústřední vytápění 

74 – silnoproud 

75 – slaboproud 

76 – konstrukce ostatní 

77 – podlahy 

78 – dokončovací práce 

79 – ostatní konstrukce a práce PSV. 

Vedlejší náklady se většinou vyjadřují procentními sazbami ze základních nákladů. 

Jsou to náklady spojené s umístěním stavby a patří sem zejména – zařízení 

staveniště, mimořádné ztížené dopravní podmínky, extrémní klimatické podmínky, 



 

 

- 21 - 

 

provozní vlivy (provoz investora, siliční provoz ….), chráněné památkové objekty 

a další.  

Pro sestavení rozpočtu se používají následující podklady: 

• projektová dokumentace  - podklad pro sestavení výkazu výměr, 

• katalogy s cenami stavebních prací, materiálů – rozpočtové ukazatele, 

agregované položky, položky jednotkových cen stavebních prací, 

• technické normy – česká technická norma ČSN, 

• zákony – o cenách, občanský zákoník, o veřejných soutěžích, daň z přidané 

hodnoty. [6, str. 38] 

Rozpočtový ukazatel (RU) slouží ke zjednodušení rozpočtování, hlavně při tvorbě 

nabídkového rozpočtu, dále může sloužit k sestavení finančního plánu, posouzení 

ekonomické výhodnosti projektu a pomůcka pro soudní znalce. Rozpočtový 

ukazatel se vypočítá z již realizované stavby. Ukazatel je dán na měrnou jednotku 

technickou např. m3 obestavěného prostoru, m2 zastavěné plochy, užitné plochy 

a další nebo na měrnou jednotku účelovou např. 1 bytová jednotka, 1 student 

a další. Nový objekt se přiřadí k nejpodobnějšímu již realizovanému objektu, 

u kterého je určen rozpočtový ukazatel a z toho se pak vypočítá vynásobením 

měrné jednotky a rozpočtového ukazatele cena nového objektu. RU jsou 

zpracovány v katalozích, které vydávají odborné organizace. Karta rozpočtového 

ukazatele obsahuje: 

• název a umístění objektu 

• stavebně-technická charakteristika 

• cenová úroveň 

• zatřídění podle JKSO, CZ-CC 

• náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací (HSV, PSV a M) 

• rozpočtový ukazatel na měrnou jednotku. [6] 

Obestavěný prostor je objem budovy. Vypočítá se jako součet objemu všech 

stavebních částí objektu – základy, spodní stavba, vrchní stavba a střecha. Přesné 

definice obestavěného prostoru jsou v předpisu č. 441/2013 Sb. vyhláška 
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k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) a v normě 

ČSN 73 4055. 

Zastavěná plocha je vymezena vnějším obvodem svislých konstrukcí, jedná se tedy 

o obsah půdorysu. Přesné definice jsou dány předpisem č. 441/2013 Sb. vyhláška 

k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) a normou 

ČSN 73 4055. 

Užitná plocha je obsah půdorysu bez svislých konstrukcí. Patří sem všechny obytné 

plochy (kuchyně, obývací pokoj, ložnice a další) a místnosti s příslušenstvím, 

sklepy a společné prostory. Tato plocha není definována žádným zákonem ani 

normou.  

JKSO je jednotná klasifikace stavebních objektů. Slouží k přesnému porovnání 

technických a kvalifikačních podmínek referenčních staveb s novými stavbami. 

Klasifikace je strukturována: 

• 1. až 3. místo obor stavebnictví (801 budovy občanské výstavby, 802 haly 

občanské výstavby, 832 hráze a objekty na tocích a další) 

• 4. místo skupina objektů (801 1 budovy pro zdravotní péči a služby, 802 2 

haly pro tělovýchovu a další) 

• 5. místo podskupina objektů (801 11 budovy nemocnic a nemocnic 

s poliklinikou, 802 21 haly tělocvičen a další) 

• 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika (svislá nosná kce zděná 

a jiné) 

• 7. místo druh stavební akce (novostavba, rekonstrukce, modernizace). [6] 

CZ-CC je klasifikace stavebních děl. Vychází z mezinárodního standardu, který 

vydal Eurostat. Do 4. místa je dána mezinárodním standardem, ale další dvě byla 

vytvořena pro národní účely. Klasifikace je strukturována: 

• 2 sekce (1 – budovy, 2 – inženýrské sítě) 

• 6 oddílů (11 – budovy bytové, 12 – budovy nebytové, 21 – dopravní díla 

a další) 
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• 20 skupin (111 – budovy jednobytové, 112 – budovy dvou a více bytové, 

212 - dráhy kolejové a další) 

• 46 tříd (1121 – budovy dvoubytové, 2121 – dráhy železniční dálkové 

a další) 

• 335 podtříd (112121 – chalupy pro rekreaci dvoubytové, 212121 – svršek 

drah železničních dálkových – tratě a další). [6] 

Pro rozpočtování se používají v dnešní době nejrůznější rozpočtářské programy. 

Nejčastěji využívanými softwary na rozpočtování staveb je v České republice 

BUILDpower v cenové soustavě RTS, euroCALC a KROS plus v cenové soustavě 

ÚRS.  

2.4.1 Položkový rozpočet 

Položkový rozpočet je soupis všech stavebních, řemeslných a montážních prací. 

V položkovém rozpočtu jsou u všech položek měrné jednotky, počet měrných 

jednotek, jednotkové ceny za měrnou jednotku a cena za položku celkem. Položky 

jsou členěny na jednotlivé druhy prací, například zemní práce, základy, svislé 

konstrukce, vodorovné konstrukce atd. Tyto jednotlivé druhy prací jsou rozděleny 

ještě do hrubé stavební výroby (HSV) a přidružené stavební výroby (PSV). Součet 

všech položek je souhrnná cena díla. Položkový rozpočet se zpracovává na základě 

projektové a technické dokumentace. [6] 

2.5 Stavební objekt 

Při výstavbě jsou zapotřebí materiálové zdroje, které jsou přetvářeny lidskou silou 

do požadovaného stavu. Je to proces, při kterém vzniká stavba. Stavba se dělí na 

jednotlivé stavební objekty, které ji charakterizují. 

Stavební objekt (SO) tvoří prostorově ucelenou část stavby. Počet objektů závisí na 

složitosti stavby. Čím je stavba složitější, tím je více rozčleněná do SO. Stavební 

objekty jsou například rodinný dům nebo bytový dům, inženýrské sítě, 

komunikace, oplocení atd. Po dokončení všech objektů vzniká stavba, která se 
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stává dlouhodobým hmotným majetkem a mohou se odepisovat podle odpisové 

skupiny pět a šest.  

Stavební část může být doplněna technologickými celky, jakou jsou například 

stroje a technologické vybavení.  

Dále se zabývám pojmy ohledně pozemků. Nejprve definuji stavební pozemek, dále 

katastrální úřad, katastr nemovitostí, pozemkový úřad a pozemkové úpravy. 

2.6 Stavební pozemek 

Pozemek je část zemského povrchu, který je ohraničený vlastnickou hranicí a je 

zaznamenám v katastru nemovitostí, který spravuje katastrální úřad. V katastru 

je zaznačený pod určitým parcelním číslem a je zde uveden způsob využití 

pozemku. Pozemky dělíme podle způsobu využití na: 

• zastavěné plochy a nádvoří 

• vodní plochy 

• lesní pozemky 

• zemědělské pozemky 

• ostatní pozemky. 

Stavební pozemek je definován v zákoně č. 183/2006 Sb., Zákon o územním 

plánování a stavebním řádu (Stavební zákon). Stavební pozemek je nezastavěný 

a je určený pro výstavbu nové stavby, která byla ohlášena, nebo na ni bylo vydáno 

stavební povolení. Pokud je pozemek v katastru nemovitostí evidován jako 

zastavěné plochy a nádvoří, jedná se o stavební parcelu. Stejně jako stavba je 

pozemek dlouhodobý hmotný majetek, který se neodepisoval, ale od 1.1.2014 platí 

nový zákon, kdy pozemek bude součástí budovy, tudíž se musí odepisovat. [22; 28] 

2.7 Katastrální úřad 

Český úřad zeměměřický a katastrální je orgánem státní správy. Je řízen zákonem 

č. 359/1992 Sb., Zákon České národní rady o zeměměřičských a katastrálních 

orgánech. Sídlí v Praze, v čele je předseda, kterého jmenuje vláda, je tedy podřízený 
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ministerstvu zemědělství. Má vlastní rozpočet. Správní činnost vykonávají 

jednotlivé krajské katastrální úřady. 

Katastrální úřad zejména spravuje katastr nemovitostí ČR. Dále má na starost 

státní mapová díla, schvalování změn hranic katastrálního území a další. 

Především jejich činností je evidence nemovitostí a zaznamenání práv, které k nim 

náleží. [20] 

2.8 Katastr nemovitostí 

Katastr nemovitostí je dán zákonem č. 256/2013 Sb., Zákon o katastru nemovitostí 

(katastrální zákon), který je platný od 23.8.2013 a účinnosti nabyl 1.1.2014. 

Katastr nemovitostí je veřejný soubor, který obsahuje soupis, popis, geometrické 

a polohové určení nemovitosti územního celku České republiky. Obsahuje také 

i vlastnická a věcná práva jednotlivých nemovitostí či daň z nemovitosti. Je veden 

jako informační systém o územní České republiky. Slouží především k: 

• ochraně práv k nemovitostem 

• výpočtu daní a poplatků 

• rozvoji území 

• oceňování nemovitostí 

• ochraně lesního a zemědělského půdního fondu, kulturních památek, 

nerostných surovin. 

Vedení katastru má několik zásad: 

• intabulance – to znamená, že se může vkládat či zaznamenávat jen na 

základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu, 

• dispozice – změna věcných práv se provede jen na žádost účastníka, a to 

na základě návrhu na vklad, 

• priorita – dodržuje se časové pořadí zápisů, 

• legislativa – všechny zápisy musí být v souladu s platnými zákony, 

• specialita – zajištění jednoznačnosti, určitosti a nespornosti zápisu, 

• veřejná víra – důvěra v pravdivost údajů katastrálního úřadu, 

• veřejnost – veřejný přístup k obsahu katastru nemovitostí, 
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• oficialita – změny se zapisují z úřední povinnosti. 

Dále katastrální úřad rozhoduje o povolení vkladu vlastnických práv 

k nemovitostem, povolení jiných věcných práv k nemovitostem, změny hranic 

pozemků, opravují chyby v katastru, rozhodují o námitkách a uložení pokut.  

Katastr nemovitostí eviduje: 

• katastrální území – technická jednotka, která tvoří určitou oblast, kde je 

společně evidovaný soubor nemovitostí (městské části, obce, města), 

• pozemky (parcely) – zemědělskou půdu (orná půda, zahrady, vinice) 

a nezemědělskou půdu (vodní plochy, lesy, zastavěná plochy), 

• budovy, byty a nebytové prostory, 

• rozestavěné budovy, byty a nebytové prostory, 

• další stavby (mosty), 

• práva k nemovitostem. 

Katastrální území je geometricky a polohově určeno. Katastrální operát je mapová 

a písemná dokumentace zvlášť pro každé katastrální území. [21] 

2.9 Pozemkový úřad 

Působnost Státního pozemkového úřadu je dána zákonem č. 280/2013 Sb., 

o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, který je 

platný od 10.9.2013 a účinnosti nabyl 1.10.2013. Pozemkový úřad spadá pod 

ministerstvo zemědělství a navázal na činnost bývalého Pozemkového fondu ČR 

a pozemkových úřadů. Správní činnost vykonávají krajské pozemkové úřady, které 

spravují území jednoho nebo více okresů.  

Státní pozemkový úřad hospodaří s nemovitostmi, které dříve spravoval 

Pozemkový fond ČR a s vodohospodářskými stavbami. Řeší také převody 

zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na soukromé osoby, restituční 

nároky, privatizaci, organizaci pozemkové úpravy hlavně výstavbu a rekonstrukci 

polních cest, poldrů, protierozních mezí a dalších krajinných prvků. [20] 
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2.10 Pozemkové úpravy 

Pozemkové úpravy se řídí podle zákona č. 139/2002Sb., Zákon o pozemkových 

úpravách a pozemkových úřadech. Pozemkovými úpravami se rozumí prostorové 

a funkční uspořádání pozemků, které se buď scelují, nebo dělí, tak aby byla 

zabezpečená přístupnost a využití pozemků a aby vlastníci mohli s pozemky účelně 

hospodařit. K těmto pozemkům se váží vlastnická práva a případná věcná 

břemena. Pozemkové úpravy také slouží ke zlepšení životního prostředí 

a k obnově venkova, tím se snaží udržet přírodní a kulturní hodnoty krajiny 

a rozvíjet ekologické hospodaření. Stará se o zúrodnění půdy, o vodní hospodářství 

a o ekologii krajiny, což znamená, že se snaží obnovovat toky, nádrže a remízky, 

budovat protierozní a povodňové ochrany, biocentra, dobrou síť polních cest a při 

všech těchto úpravách dodržet estetický vzhled krajiny, který může dopomoct 

ke zvýšení rekreací. Všechny změny pozemkových úprav se zachycují v katastru 

a ten se obnovuje. Slouží i jako podklad pro územní plánování. [29] 

2.10.1 Etapy 

Pozemková úprava má několik etap: 

• úvodní jednání 

• šetření hranic obvodu pozemkové úpravy 

• soupis nároků vlastníků pozemků 

• plán společných zařízení 

• projednání návrhů nových pozemků 

• přiměřenost kvality, výměry a vzdálenosti původních a navrhovaných 

pozemků 

• závěrečná jednání 

• rozhodnutí o schválení pozemkové úpravy 

• rozhodnutí o přechodu a výměně vlastnických práv 

• vytyčení hranic pozemku 

• realizace společných zařízení. 
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2.10.2 Formy  

2.10.2.1 Jednoduché 

Jednoduché pozemkové úpravy neřeší širší územní vztahy a veřejné zájmy, což 

znamená, že mají jen jeden nebo několik záměrů. Řeší například jen majetkové 

záležitosti na malém území, časově omezený nájem, prozatímní pronájem či scelení 

pozemků. Jednoduchá úprava umožní majitelům, aby efektivně hospodařili, než se 

provede komplexní pozemková úprava.  

Změny se zaznamenají do katastru nemovitostí. Po roce 1990 bylo možné provádět 

změny i bez zápisu do katastru nemovitostí, neboť bylo zapotřebí rychlého jednání 

například při restitucích majetku, ale neřešili vlastnická práva, ale jen prozatímní 

bezúplatné užívání.  

2.10.2.2 Komplexní 

Komplexní úpravy řeší celé území, nové uspořádání vlastnických vztahů, pozemky 

jsou většinou z jednoho katastrálního úřadu.  Úkolem je nové uspořádání, scelení 

nebo dělení, zajištění přístupnosti k pozemkům a upravení hranic pozemků, aby je 

bylo možná co nejlépe obhospodařovat. Vše se musí zaznamenat do katastru 

nemovitostí.   

2.10.3 Účastníci pozemkových úprav 

Mezi účastníky pozemkových úprav patří: 

• vlastníci pozemků – jsou to fyzické i právnické osoby, kterých se týkají 

pozemkové úpravy, 

• stavebník – pokud se pozemkové úpravy týkají stavební činnosti, 

• obce – jsou to nejen obce, jejichž území se týká pozemková úprava, ale 

i obce, které sousedí s obcí, kde je prováděná pozemková úprava. 
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2.11 Charakteristika jednotlivých stavebních objektů 

V této kapitole definuji stavební objekty, se kterými budu pracovat v praktické 

části. Zabývat se zde budu polní cestou, cyklostezkou, vodním tokem, kanalizací 

a čističkou odpadních vod a dalšími pojmy, které s těmito objekty souvisí.  

2.11.1 Polní cesta 

Polní cesty jsou účelové zpevněné i nezpevněné komunikace, které se nachází mezi 

poli či ve volné krajině. Slouží hlavně pro zemědělskou dopravu, může být i jako 

cyklostezka nebo stezka pro pěší. Není směrově rozdělená. Polní cesty bývají 

napojeny na silnice nebo jiné komunikace. Kolem polních cest bývá vegetace, čímž 

se vytváří ráz krajiny. Mohou sloužit i jako hranice pozemků jednotlivých polí. 

Někdy mají i význam ve vodohospodářství, tím že zabraňují erozi půdy. Jsou 

evidovány u obecních úřadů a nesmění být bez souhlasu rušeny ani zřizovány. [7] 

Dělí se do tří kategorií: 

• hlavní polní cesta – šířka 4 až 7 metrů, 

• vedlejší polní cesta – šířka 3,5 až 4,5 metrů, 

• doplňková polní cesta – šířka 3 až 3,5 metrů. 

2.11.2  Cyklostezka 

Cyklostezka je pozemní komunikace, anebo jízdní pás vyznačený značkou pro 

jízdní kola. Cyklostezkou může být místní komunikace, lesní cesty, polní cesty nebo 

přírodní stezka. Je určena pro cyklisty, případně pro jezdce na kolečkových 

bruslích či v zimě pro lyžaře, pro automobily a motocykly není určena. [19] 

2.11.3  Vodní tok 

Vodní tok odvádí vodu z povodí, tok je ohraničen korytem v něž je voda. Může být 

na povrchu nebo pod povrchem země, anebo přirozený či umělý. Koryto se skládá 

ze dna a levého a pravého břehu. Dále můžeme koryto rozdělit na kynetu a bermu, 

kaneta je část koryta, která je trvale pod vodou a berma je část, která je zaplavená 
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jen při větším průtoku vody. U vodních toků se používá podélná poloha, které je 

uváděná kilometráží směrem od ústí nebo soutoku k prameni, teda počítá se proti 

proudu toku. Kilometráž slouží k určení, kde jsou například mosty, propustě, 

kotviště a další a také k hydrologickým poměrům jako jsou průtoky vody v korytě 

nebo přítoky dalších toků. [31] 

2.11.4 Revitalizace 

Revitalizace pochází z latiny a znamená obnovení a oživení. Používá se v řadě 

spojení: 

• revitalizace podniků – obnovení podniků, které se dostaly do problémů, 

• revitalizace starých staveb – modernizace a rekonstrukce budov, 

• revitalizace krajiny – obnovení a oživení krajiny, které byla poškozena 

lidským faktorem, 

• revitalizace zeleně – výsadba nové zeleně, snaha o omezení betonových 

ploch, 

• revitalizace odvodněných ploch – obnova mokřadů nebo rašelinišť, 

• revitalizace vodních toků a rybníků. 

2.11.4.1 Revitalizace vodních toků a rybníků 

U vodních toků se snaží omezit zásahy lidských faktorů a napravit nevhodné 

regulace toků zase do původního stavu, jak ho vytvořila příroda. U rybníků jde 

hlavně o odbahnění. Je zde snaha o obnovu funkce ekosystémů. [30] 

2.11.5 ČOV a kanalizace 

Čističky odpadních vod (ČOV) a kanalizace slouží k odstraňování a zneškodňování 

odpadních vod z obytných, průmyslových a dalších zón. Jsou zřizovány 

ze zdravotních důvodů a také i hospodářských, některé odpadní látky jsou znovu 

využitelné.  
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Rozlišujeme několik druhů odpadních vod podle vzniku: 

• splaškové odpadní vody – neboli komunální, jsou z kuchyní, koupelen 

a záchodů, 

• dešťové odpadní vody – jsou z dešťových srážek, které padají na povrch 

a jsou sváděny do stok, 

• průmyslové odpadní vody – jsou vypouštěny z průmyslových závodů, 

• balastní vody – jsou to vody, které se dostaly do stoky z okolního prostředí, 

například průsakem, 

• infekční odpadní vody – jsou to vody odváděné z nemocnic obsahující 

choroboplodné zárodky, které mohou být nebezpečné, 

• ostatní odpadní vody. 

Stoky, sběrače, kmenové stoky a čistírna odpadních vod tvoří stokovou soustavu, 

která slouží pro sběr, shromažďování a dopravu tekutých odpadů. Jsou tři druhy 

stokových soustav: 

• jednotná stoková soustava – velmi častá v ČR, všechny odpadní vody jsou 

vedeny společným trubním vedením do čističky odpadních vod, 

• oddílová stoková soustava – různé druhy odpadních vod jsou vedeny 

samostatným trubním vedením, nejčastěji se dělí na dvě a to na odvod 

splaškové vody a srážkové vody, 

• modifikované stoková soustava – je to kombinace jednotkové a oddílové 

stokové soustavy. 

Trouby stokových sítí se nejčastěji vyrábí z kameniny, betonu, čediče nebo plastů.   

V čističce odpadních vod (ČOV) dochází k čištění odpadních vod. Bývají 

u průmyslových objektů, kde čistí průmyslové vody, u zemědělských objektů čistí 

vody ze zemědělské výroby, dále jsou u měst a obcí, kde čistí komunální a smíšené 

vody. Odpadní voda je do čističky přiváděna kanalizační sítí. Čističky se rozdělují 

podle velikosti a čistírenského procesu.  

V České republice je nejčastěji využívána mechanicko-biologická čistička 

odpadních vod. [1] 
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2.11.5.1 Mechanické čištění 

Mechanické čistění je prvním krokem při čistění odpadních vod. Odpadní voda je 

přiváděna hlavní stokou, na kterou je napojena stoková síť.  

Na konci hlavní stoky je lapák štěrku, který odstraní nejhrubší nerozpuštěné látky 

a česle, které odstraňuje hrubé plovoucí nečistoty. Česle může být ruční nebo 

strojové, shrabují se naplaveniny neboli shrabky. Česle je většinou umístěné kvůli 

zápachu uvnitř budovy, tzv. česlovně. Česle dělíme na hrubé (šířka mezer 80 až 

100 mm) a střední (šířka mezer 20 až 25 mm), které zachycují největší nečistoty. 

Dále je česle jemné (šířka mezer je do 10 mm) a chrání čerpadla před ucpáním 

a usazovací nádrže před přetížením.  

Dále je v čističce lapák písku a lapák tuků. Oddělují písek od organických 

nerozpuštěných látek, organické látky se ve vodě ponechávají. Separace se provádí 

buď gravitační sílou anebo odstředivou a to na základě rozdílných hustot látek.  

Poslední částí mechanického čištění je usazovací nádrž. Odpadní voda je rozdělena 

do tří částí. Na dno se usazují jemné nerozpuštěné látky, tedy surový kal, který je 

odčerpáván do vyhnívací nádrže. Uprostřed je vyčištěná voda, která obsahuje 

okolo 10ti % nečistot. Nahoře jsou lehké usazeniny, které se odstraňují lapákem. 

Vzniká primární kal, který se zpracovává v kalovém hospodářství. 

2.11.5.2 Biologické čištění 

Biologické čištění probíhá v aktivačních nádržích (biologických reaktorech). 

Nečistoty odpadních vod jsou odstraňovány pomocí mikroorganismů, aerobních 

bakterií, neboli aktivovaný kal, který odstraní až 99 % organického znečištění, 

dokonce i sloučeniny dusíku a fosforu. Voda s aktivovaným kalem pak tečou do 

dosazovací nádrže, kde se vyčištěná voda odděluje od aktivovaného kalu a to 

usazováním neboli sedimentací. Část aktivovaného kalu se vrátí zpět do aktivační 

nádrže, tento proces se nazývá biologický aerobní stupeň. Druhá část aktivačního 

kalu je jako přebytečný kal a je odveden do kalového hospodářství, kde je dál 

zpracován. Zpracovává se ve vyhnívacích nádržích, kde je teplota okolo 38 °C, 

neustále se míchá a zabraňuje se přístupu vzduchu, čímž dochází k přeměně 

organických látek na bioplyn. Tento plyn využívají čističky na ohřev vyhnívacích 
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nádrží nebo na produkci energie. Zbylý kal se zpracovává a využívá jako hnojivo.  

Tento proces se nazývá biologický anaerobní stupeň. 

V praktické části se objevuje další pojem, týkající se čističky odpadních vod a to 

kalojem. 

Kalojem je zemní nádrž sloužící k uskladnění kalu, zachyceného při čištění 

odpadních vod. Kal se zde rozkládá a vysychá.  

V následující tabulce 2.11 – 1 je zobrazeno obecné schéma procesu čističky 

odpadních vod. Činnosti jsou v tabulce řazeny, tak jak jdou po sobě. [1; 26] 

Tabulka  2.11 – 1 –  Obecné schéma procesu čističky odpadních vod [26] 

Mechanický stupeň 

česle 

lapač písku 

I. sedimentace 

povrchový odpad 

mechanicky vyčištěná voda 

surový kal 

Biologický (aerobní) stupeň 

mineralizace 
aerobní respirace 

amonifikace 

nitrifikace 

imobilizace 

detoxifikace 

II. sedimentace 
aktivovaný kal 

vratný aktivovaný kal 

přebytečný aktivovaný kal 

vyčištěná odpadní voda 

Biologický (anaerobní) stupeň 
vyhnilý kal 

bioplyn 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části se budu zabývat výpočtem režií ve třech letech pro firmu 

ABCstav, a.s. neboť si myslím, že tato firma je má špatně nastavené. Nově 

vypočtené režie použiji v další kapitole, ve které budu porovnávat různé ceny pro 

u několika zakázek. První cena bude realizační, tedy cena, za kterou byly zakázky 

skutečně realizovány. Druhá cena bude realizační upravená novými režiemi, tedy 

cena, za kterou by měli zakázku ve skutečnosti realizovat, aby pokryly všechny 

náklady. Třetí cena bude v cenové soustavě ÚRS. Všechny rozpočty 

budou vytvořeny v rozpočtářském programu KROS plus. V poslední kapitole 

praktické části budu vypracovávat karty rozpočtových ukazatelů do katalogu 

nákladových ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav.  

3.1 Režie 

Vypočítala jsme výrobní a správní režie pro firmu ABCstav, a.s. Firma již několik let 

má stejné režie. Výrobní režii má 4 % a správní režii 10 až 12 milionů korun, které 

se rozpočítávají na jednotlivá střediska a střediska tyto peníze pak rozpouští na 

jednotlivé stavby.  

Firma ABCstav, a.s. mně dala k nahlédnutí účetní výkazy, ze kterých jsme stanovila 

procento výrobní a správní režie pro roky 2011, 2012 a 2013 a následně 

vyhodnotila změny režií v čase.  

3.1.1 Rok 2013 

3.1.1.1 Přímé náklady 

Z výkazů jsem nejdříve vyčlenila přímé náklady, neboli náklady, které jsou přímo 

přiřaditelné k zakázkám. Materiál na zakázky činil celkem za jeden hospodářský 

rok 264 065,00 tis. Kč. Hrubá mzda dělníka je 19 000 Kč/měsíc. Firma zaměstnává 

60 dělníků sezonně, tedy od března do října a 23 dělníků zaměstnává celoročně. 

Celkové mzdové náklady dělníků jsou 14 245,00 tis. Kč. Dále jsem do přímých 

nákladů zařadila provoz strojů a výrobních zařízení, kde jsou zahrnuty odpisy 
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stavebních strojů, pohonné hmoty a energie. Celková částka provozu je 

64 379,20 tis. Kč. V poslední skupině přímých nákladů jsou ostatní přímé náklady, 

kde je zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem, celkem to činní 

4 877,30 tis. Kč. Tyto informace jsou zobrazeny v tabulce 3.1 – 1. 

Tabulka 3.1 – 1 – Přímé náklady 2013 

Přímé náklady v tis. Kč 
Materiál 264 065,00 
Mzdy dělníků  014 345,00 
Provoz strojů a výrobních zařízení  064 379,20 
Ostatní přímé náklady 004 877,30 
Přímé náklady celkem 347 666,50 

3.1.1.2 Výrobní režie 

Z výkazů jsem dále určila náklady, které jsou spjaté se zakázkami, ale nelze je 

přímo přiřadit ke konkrétní zakázce. Do výrobní režie patří mzdy za neproduktivní 

hodiny dělníků (nemoc, dovolená a práce na státní svátek), která je 403,15 tis. Kč 

a s tím souvisí i ZP, SP za neproduktivní hodiny 137,07 tis. Kč, které platí 

zaměstnavatel. Dále do výrobní režie patří odpisy budov (skladů), automobilů, 

které jsou využívány pro stavbu (osobní automobily, dodávky) a stroje ve skladech 

(vysokozdvižné vozíky), celkové odpisy pro výrobu jsou 1 770,00 tis. Kč. Dále jsou 

zde zahrnuty daně a poplatky (silniční daň a povinné ručení na vozidla, která jsou 

odepisovány ve výrobní režii), což je 904,00 tis. Kč. V další skupině nákladů 

výrobní režie je spotřeba materiálu a energií (pohonné hmoty, energie 

spotřebované ve skladech, součástky na opravy, pracovní nářadí, ochranné 

pomůcky a oděvy dělníků), celková částka za tyto položky byla 172,73 tis. Kč. 

Do výroby patří i služby (internet, paušál za mobilní telefony, zkoušky, revize 

a opravy strojů), které jsou za 379,80 tis. Kč. Ostatní provozní náklady 

činí 161,34 tis. Kč a patří sem všechny ostatní náklady, které jsou spojené se 

stavbou, ale nelze je přiřadit do žádné předchozí kategorie, většinou jsou to 

mimořádné náklady (pokuty, penále a nečekané události). Poslední kategorií jsou 

finanční náklady (pojištění a úroky z úvěrů), které jsou 48,84 tis. Kč. Celkové 

náklady výrobní režie jsou 3 976,94 tis. Kč. Přehled nákladů výrobní režie je 

v tabulce 3.1 – 2.  
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Tabulka 3.1 – 2 – Náklady výrobní režie 2013 

Výrobní režie v tis. Kč 
Mzda za neproduktivní hodiny dělníků 0 403,15 
ZP, SP za neproduktivní hodiny dělníků 0 137,07 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 770,00 
Daně a poplatky 0 904,00 
Spotřeba materiálu a energií 0 172,73 
Služby 0 379,80 
Ostatní provozní náklady 0 161,34 
Finanční náklady 0 048,84 
Výrobní režie celkem 3 976,94 

 
Procentní sazbu výrobní režie jsem vypočítala podle vzorce   

sazba	RV = 	
výrobní	režie

mzdy + ZP, SP + stroje	
∗ 100 = procentní	sazba	[%] 

kde rozvrhovou základnou jsou mzdy, ZP, SP a stroje přímých nákladů. Po dosazení 

do vzorce vypadal výpočet následovně (částky jsou v tis. Kč) 

sazba	RV = 	
3	976,94

14	345,00 + 64	379,20 + 4	877,30	
∗ 100 = 4,75	% 

Po výpočtu výrobní režie vychází 4,75 % z rozvrhové základny.  

3.1.1.3 Správní režie 

Poslední z nákladů jsem určila náklady, které nesouvisí se zakázkami, ale s řízením 

firmy neboli správní režii. Mezi největší položku nákladů správní režie patří mzdy 

technickohospodářských a řídících pracovníků, která činí 9 840,00 tis. Kč. Další 

položka souvisí se mzdy, tedy zdravotní a sociální pojištění placené 

zaměstnavatelem, což je 3 345,60 tis. Kč. Dále je zde mzda za neproduktivní hodiny 

THP a řídících pracovníků 329,85 tis. Kč a ZP, SP za neproduktivní hodiny 

112,15 tis. Kč. Firma je akciovou společností, takže vyplácí členům společnosti 

odměny, v roce 2013 vyplatili 728,00 tis. Kč. Další položkou jsou odpisy 

(administrativní budovy, osobní automobily vedení společnosti a software), které 

činí 1 829,40 tis. Kč. Do daní a poplatní patří dálniční známky a povinné ručení 

a částka za tuto položku je 361,60 tis. Kč. Dále je ve správní režii spotřeba 

materiálu a energií (pohonné hmoty, spotřebované energie v administrativních 

budovách a kancelářské potřeby), celková částka je 287,89 tis. Kč. Jsou zde i služby 
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(internet, paušál za mobilní telefony a opravy), kde výše nákladů činí 

569,69 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty ostatní provozní náklady, které jsou 

376,46 tis. Kč a finanční náklady (pojištění, úroky z bankovních účtů a úroky 

z úvěrů), což je za tuto položku 113,96 tis. Kč. Celková částky správní režii je 

17 894,60 tis. Kč. Přehled částek jednotlivých skupin je uveden v tabulce 3.1 – 3. 

Tabulka 3.1 – 3 – Náklady správní režie 2013 

Správní režie v tis. Kč 
Mzda THP a řídících pracovníků 09 840,00 
ZP, SP THP a řídících pracovníků 03 345,60 
Mzda za neproduktivní hodiny THP a řídících pracovníků 00 329,85 
ZP, SP za neproduktivní hodiny THP a řídících pracovníků 00 112,15 
Odměny členů orgánů společnosti a družstva 00 728,00 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 01 829,40 
Daně a poplatky 00 361,60 
Spotřeba materiálu a energií 00 287,89 
Služby 00 569,69 
Ostatní provozní náklady 00 376,46 
Finanční náklady 00 113,96 
Správní režie celkem 17 894,60 

 

Procentní sazbu správní režie jsem vypočítala podle vzorce   

sazba	RS = 	
správnı́	režie

výrobnı́	režie + 	mzdy + ZP, SP + stroje	
∗ 100 = procentní	sazba	[%] 

kde rozvrhovou základnou je výrobní režie, mzdy, ZP, SP a stroje přímých nákladů. 

Po dosazení do vzorce vypadal výpočet následovně (částky jsou v tis. Kč) 

sazba	RS = 	
17	894,60

3	976,94 + 	14	345,00 + 64	379,20 + 4	877,30	
∗ 100 = 20,43	% 

Po výpočtu správní režie vychází 20,43 % z rozvrhové základny. 

U správní režie je procentní sazba vyšší, protože jsou zde velké náklady na mzdy 

technickohospodářských a řídících pracovníků. Správní režie by mohla být snížena, 

tím že firma buď sníží mzdy THP a řídícím pracovníkům, nebo sníží počet 

pracovních míst těchto pracovníků. Dalším řešením by mohlo být zvýšení počtu 

zakázek, čímž by se zvýšila rozvrhová základna, tedy přímé náklady.  
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3.1.2 Rok 2012 

V roce 2012 byly nejvyšší náklady ze tří sledovaných let. Bylo to způsobeno tím, že 

v tomto roce firma ABCstav, a.s. měla nejvíce zakázek. 

3.1.2.1 Přímé náklady 

Přímý materiál v roce 2012 byl celkem 293 589,00 tis. Kč, tedy o 29 524 tis. Kč více 

než v následujícím roce. Firma v tomto roce zaměstnávala 79 dělníků sezonně, 

od března do října a 21 dělníků celoročně, což bylo o 17 více než v nadcházejícím 

roce, neboť firma měla více zakázek. Hrubá mzda dělníka byla 19 000 Kč/měsíc, 

tedy stejná jako v roce 2013. Celkové mzdové náklady činily 16 941,90 tis. Kč. 

Náklady na provoz strojů a výrobních zařízení byly 67 655,65 tis. Kč a byly 

o 3 276,45 tis. Kč vyšší než v roce 2013, protože stroje byly více využívány. Ostatní 

přímé náklady zahrnují zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem 

a činí 5 760,25 tis. Kč. Celkové přímé náklady v roce 2012 byly 383 946,80 tis. Kč, 

což bylo o 36 280,30 tis. Kč více než v roce 2013. Přehled přímých nákladů je 

zobrazen v tabulce 3.1 – 4. 

Tabulka 3.1 – 4 – Přímé náklady 2012 

Přímé náklady v tis. Kč 
Materiál 293 589,00 
Mzdy dělníků 016 941,90 
Provoz strojů a výrobních zařízení 067 655,65 
Ostatní přímé náklady 005 760,25 
Přímé náklady celkem 383 946,80 

3.1.2.2 Režie výrobní 

Výrobní režie stejně jako přímé náklady byly vyšší než v roce 2013, neboť náklady 

výrobní režie souvisí s výrobou. Mzdy dělníků za neproduktivní hodiny jsou větší, 

protože bylo zaměstnáno více dělníků, celkem činily tyto náklady 550,00 tis. Kč 

a s tím souvisí i částka za ZP, SP za neproduktivní hodiny, která byla 187,00 tis. Kč. 

Odpisy byly mírně nižší než v roce 2013 a to o 48,83 tis. Kč, v roce 2012 byly tedy 

1721,17 tis. Kč. Daně a poplatky byly 857,00 tis. Kč a spotřeba materiálů a energií 

143,11 tis. Kč. Služby činily 447,32 tis. Kč, provozní náklady 283,29 tis. Kč 

a finanční náklady 48,84 tis. Kč. Daně a poplatky, spotřeba materiálu a energií, 

služby, provozní náklady a finanční náklady byly přibližně stejné jako v roce 2013. 
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Celkové náklady výrobní režie byly 4 246,46 tis. Kč. Přehled jednotlivých nákladů 

výrobní režie je v tabulce 3.1 – 5.  

Tabulka 3.1 – 5 – Náklady výrobní režie 2012 

Výrobní režie v tis. Kč 
Mzda za neproduktivní hodiny dělníků 0 550,00 
ZP, SP za neproduktivní hodiny dělníků 0 187,00 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 721,17 
Daně a poplatky 0 857,00 
Spotřeba materiálu a energií 0 143,11 
Služby 0 447,32 
Ostatní provozní náklady 0 283,29 
Finanční náklady 0 057,57 
Výrobní režie celkem 4 246,46 

 

Procentní sazbu výrobní režie jsem vypočítala opět podle vzorce   

sazba	RV = 	
výrobní	režie

mzdy + ZP, SP + stroje	
∗ 100 = procentní	sazba	[100] 

kde rozvrhovou základnou jsou mzdy, ZP, SP a stroje přímých nákladů. Po dosazení 

do vzorce vypadal výpočet následovně (částky jsou v tis. Kč) 

sazba	RV = 	
4	246,46

16	941,90 + 67	655,65 + 5760,25	
∗ 100 = 4,70	% 

Po výpočtu výrobní režie vychází 4,70 % z rozvrhové základny. V roce 2013 

vycházela výrobní režie jen o 0,05 % vyšší. 

3.1.2.3 Správní režie 

Stejně jako předchozí náklady, přímé a správní režie, byly náklady správní režie 

také vyšší. Nejvýznamnější položkou správní režie jsou mzdy 

technickohospodářských a řídících pracovníků, které činily 11 623,10 tis. Kč. Byly 

vyšší o 1 783,1 tis. Kč než v roce 2013, protože v roce 2012 bylo o čtyři THP 

pracovníky více. Se mzdami souvisí i další položky, ZP a SP placené 

zaměstnavatelem, které bylo 3 951,85, dále mzdy za neproduktivní hodiny THP 

a řídících pracovníků 450 tis. Kč a ZP a SP za neproduktivní hodiny placené 

zaměstnavatelem 153,00 tis. Kč. Další náklady ve správní režii byly odměny 

členům orgánů společnosti a družstva 692,60 tis. Kč. Dále odpisy dlouhodobého 
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nehmotného a hmotného majetku, které byly 1 778,56 tis. Kč, daně a poplatky vše 

výši 342,80 tis. Kč, spotřeba materiálu a energií 238,50 tis. Kč, služby 700,16 tis. 

Kč, provozní náklady 661,00 tis. Kč a finanční náklady 134,33 tis. Kč. Výše těchto 

všech nákladů byla přibližně stejná jako v roce 2013. Celkové správní náklady byly 

20 725,90 tis. Kč. Přehled nákladů správní režie je zobrazen v tabulce 3.1 – 6.  

Tabulka 3.1 – 6 – Náklady správní režie 2012 

Správní režie v tis. Kč 
Mzda THP a řídících pracovníků 11 623,10 
ZP, SP THP a řídících pracovníků 03 951,85 
Mzda za neproduktivní hodiny THP a řídících pracovníků 00 450,00 
ZP, SP za neproduktivní hodiny THP a řídících pracovníků 00 153,00 
Odměny členů orgánů společnosti a družstva 00 692,60 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 01 778,56 
Daně a poplatky 00 342,80 
Spotřeba materiálu a energií 00 238,50 
Služby 00 700,16 
Ostatní provozní náklady 00 661,00 
Finanční náklady 00 134,33 
Správní režie celkem 20 725,90 

 
Procentní sazbu správní režie jsem vypočítala, stejně jako v roce 2013, podle 

vzorce   

sazba	RS = 	
správnı́	režie

výrobnı́	režie + 	mzdy + ZP, SP + stroje	
∗ 100	 = procentní	sazba	[%] 

rozvrhovou základnou je výrobní režie, mzdy, ZP, SP a stroje přímých nákladů. 

Po dosazení do vzorce vypadal výpočet následovně (částky jsou v tis. Kč) 

sazba	RS = 	
20	725,90

4	246,46 + 	16	941,90 + 67	655,65 + 5760,25	
∗ 100 = 21,91	% 

Po výpočtu správní režie vychází 21,91 % z rozvrhové základny. V roce 2012 byla 

správní režie o 1,48 % vyšší než v roce 2013.  

Výrobní režie byla v tomto roce jen o 0,05 procenta vyšší, protože náklady firmy 

byly přibližně stejné v obou letech, jen se měnily v závislosti na počtu zakázek, 

takže i když náklady v peněžních jednotkách byly v roce 2012 vyšší v procentní 

sazbě režie se to neprojevilo. Ale u správní režie byla v roce 2012 vyšší už o 1,48 % 
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a bylo to hlavně způsobeno vyšším počtem zaměstnanců v administrativě, tudíž 

vyššími mzdy a náklady s nimi spojenými.  

3.1.3 Rok 2011 

V roce 2011 byly náklady vyšší než v roce 2013, ale nižší než v roce 2012 a to 

z důvodu, že nebylo tolik zakázek jako v následujícím roce.  

3.1.3.1 Přímé náklady 

V roce 2011 bylo více zakázek než v roce 2013, tudíž přímý materiál byl 

o 16 021,00 tis. Kč více, což tedy činilo 280 086,00 tis. Kč. V tomto roce firma 

zaměstnávala 73 dělníků sezoně a 21 dělníků celoročně, hrubá mzda byla stejně 

jako v předchozích letech 19 000 Kč/měsíc. Celkové mzdové náklady byly 

15 360 tis. Kč. Se mzdami souvisí i ostatní přímé náklady, které byly 

5 222,40 tis. Kč. Náklady na provoz strojů a výrobních zařízení jsou téměř stejné 

jako v roce 2013, tedy 64 265,90 tis. Kč. Celkové přímé náklady činily 

364 934,30 tis. Kč, což bylo o 17 267,80 tis. Kč méně než v roce 2012. Přehled 

přímých nákladů je v tabulce 3.1 – 7. 

Tabulka 3.1 – 7 – Přímé náklady 2011 

Přímé náklady v tis. Kč 
Materiál 280 086,00 
Mzdy dělníků 015 360,00 
Provoz strojů a výrobních zařízení 064 265,90 
Ostatní přímé náklady 005 222,40 
Přímé náklady celkem 364 934,30 

3.1.3.2 Výrobní režie 

Výrobní režie v letech 2011 a 2013 byla přibližně stejná. Mzdy za neproduktivní 

hodiny byly o 115,50 tis. Kč vyšší, protože bylo zaměstnáno o třináct dělníků více. 

Celkem za mzdy neproduktivních hodin bylo vyplaceno 518,65 tis. Kč. S tímto 

nákladem souvisí i zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem, které 

bylo 176,34 tis. Kč. V tomto roce byly odpisy nejnižší, protože se zde ještě 

odepisovaly staré dodávky, v letech 2012 a 2013 byly postupně zakoupeny nové, 

čímž se odpisy zvyšovaly. Výše odpisů pro rok 2011 byla 1 569,78 tis. Kč. Dalšími 

náklady výrobní režie byly daně a poplatky 852,00 tis. Kč, spotřeba materiálu 
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a energií 168,43 tis. Kč, služby 409,86 tis. Kč, ostatní provozní náklady 146,40 tis. 

Kč a finanční náklady 71,97 tis. Kč. Všechny tyto náklady jsou téměř stejné jako 

v letech 2012 a 2013. Celkové náklady výrobní režie byly 3 931,43 tis. Kč. Přehled 

těchto položek je v tabulce 3.1 – 8. 

Tabulka 3.1 – 8 – Náklady výrobní režie 2011 

Výrobní režie v tis. Kč 
Mzda za neproduktivní hodiny dělníků 0 518,65 
ZP, SP za neproduktivní hodiny dělníků 0 176,34 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 569,78 
Daně a poplatky 0 852,00 
Spotřeba materiálu a energií 0 168,43 
Služby 0 409,86 
Ostatní provozní náklady 0 146,40 
Finanční náklady 0 071,97 
Výrobní režie celkem 3 913,43 

 

Procentní sazbu výrobní režie jsem vypočítala, stejně jako v předchozích letech, 

podle vzorce   

sazba	RV = 	
výrobní	režie

mzdy + ZP, SP + stroje	
∗ 100	 = procentní	sazba	[%] 

kde rozvrhovou základnou jsou mzdy, ZP, SP a stroje přímých nákladů. Po dosazení 

do vzorce vypadal výpočet následovně (částky jsou v tis. Kč) 

sazba	RV = 	
3	913,43

15	360,00 + 64	265,90 + 5	222,40	
∗ 100	 = 4,61	% 

Po výpočtu výrobní režie vychází 4,61 % z rozvrhové základny. V roce 2013 

vycházela procentní sazba výrobní režie o 0,14 % vyšší. 

3.1.3.3 Správní režie 

Opět nejvýznamnější položkou nákladů správní režie byly mzdy 

technickohospodářských pracovníků, které činily celkem 10 537,49 tis. Kč. Počet 

těchto pracovníků byl stejný jako v roce 2012, ale hrubá měsíční mzda byla 

o 3 000 Kč nižší než v roce 2012. Se mzdou souvisí i další nákladová položka a to 

zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem, což bylo 3 582,75 tis. Kč, 

dále s tím souvisí i mzda za neproduktivní hodiny 424,35 tis. Kč a ZP a SP 
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za neproduktivní hodiny 144,28 tis. Kč. V tomto roce byly vyplaceny nejvyšší 

odměny členům orgánů společenství a družstva a to ve výši 808,90 tis. Kč. Další 

položky jako jsou daně a poplatky 340 tis. Kč, spotřeba materiálu a energií 

280,73 tis. Kč, služby 641,53 tis. Kč, ostatní provozní náklady 341,60 tis. Kč 

a finanční náklady 167,93 tis. Kč, jsou přibližně stejné jako v letech 2012 a 2013. 

Celkové náklady správní režie jsou 18 892,46 tis. Kč. Přehled těchto nákladů je 

v tabulce 3.1 – 9. 

Tabulka 3.1 – 9 – Náklady správní režie 2011 

Správní režie v tis. Kč 
Mzda THP a řídících pracovníků 10 537,49 
ZP, SP THP a řídících pracovníků 03 582,75 
Mzda za neproduktivní hodiny THP a řídících pracovníků 00 424,35 
ZP, SP za neproduktivní hodiny THP a řídících pracovníků 00 144,28 
Odměny členů orgánů společnosti a družstva 00 808,90 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 01 622,10 
Daně a poplatky 00 340,80 
Spotřeba materiálu a energií 00 280,73 
Služby 00 641,53 
Ostatní provozní náklady 00 341,60 
Finanční náklady 00 167,93 
Správní režie celkem 18 892,46 

 

Procentní sazbu správní režie jsem vypočítala, stejně jako v letech 2012 a 2013, 

podle vzorce   

sazba	RS = 	
správnı́	režie

výrobnı́	režie + 	mzdy + ZP, SP + stroje	
∗ 100	 = procentní	sazba	[%] 

rozvrhovou základnou je výrobní režie, mzdy, ZP, SP a stroje přímých nákladů. 

Po dosazení do vzorce vypadal výpočet následovně (částky jsou v tis. Kč) 

sazba	RS = 	
18	892,46

	3	913,43 + 	15	360,00 + 64	265,90 + 5	222,40
∗ 100	 = 21,28	% 

Vypočítala jsem správní režie, která vychází 21,28 % z rozvrhové základny. V roce 

2011 byla správní režie o 0,85 % vyšší než v roce 2013.  

Výrobní režie byla o jen 0,14 % nižší než v roce 2013 a o 0,09 % nižší než v roce 

2012, protože v tomto roce byly nejnižší výrobní náklady a to bylo způsobeno 
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pravděpodobně tím, že bylo v tomto roce realizováno nejméně zakázek. Správní 

režie byla o 0,85 % vyšší než v roce 2013 a o 0,64 % nižší než v

sazbě správní režie byly způsobeny zejména různou výší hrubých mezd 

technickohospodářských a řídících pracovníků, neboť v roce 2013 bylo o čtyři 

pracovníky méně než v předchozích dvou letech a v roce 2012 se hrub

a řídících pracovníků zvýšila o 3 000.  

Vyhodnocení nákladů v jednotlivých letech 

jednotlivých letech byly přibližně stejné, ale některé značně 

odlišné. Přímé náklady jsou závislé na počtu zakázek. Grafické znázornění přímých 

jednotlivých letech je v grafu 3.1 – 1.  

Graf 3.1 – 1 – Přímé náklady v čase 

 

grafu vidět, nejvýznamnější položkou je materiál, kterého bylo 

spotřebováno nejvíce v roce 2012, kde firma udělala nejvíce zakázek. Ostatní 

náklady oproti materiálu jsou menší a ve všech letech přibližně stejné. 

Náklady výrobní režie byly v této firmě také ovlivněny počtem zakázek. 

jednotlivých letech jsou náklady rozdílné, ale procentní sazby 
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, ostatní nákladové položky byly ve všech letech 

čase jsou zobrazeny v grafu 3.1 – 2. 
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– Vývoj režijních nákladů v čase v peněžních jednotkách

 

grafu vidět, nejvyšší správní režijní náklady byly v 

roce 2013. Náklady výrobní režie jsou ve všech letech přibližně stejné.

Vývoj procentní sazeb režií je znázorněn v grafu 3.1 – 3. 

Graf 3.1 – 3 – Vývoj procentní sazby režií 

ÚRS Praha a.s. 

ÚRS Praha a.s. udává v programu KROS plus také režie. Výrobní reži
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mezd, nákladů na stroje a ostatní přímé náklady, které zahrnují zdravotní 

a sociální pojištění.  

3.2 Různé cenové hladiny jednotlivých zakázek 

V této kapitole se zabývám charakteristikou a cenami jednotlivých zakázek. 

Celkem jsem prostudovala a vyhodnotila šest zakázek: 

• LC Hraběnka – cyklostezka 

• Nemojov – kanalizace a ČOV 

• LC Trněná 

• Polní cesty a interakční prvky k. ú. Lhotka u Přerova 

• Rožnovská Bečva 

• LP Habrovanského potoka. 

Každá zakázka je oceněna třemi cenami: 

• realizační cena – cena, za kterou ji firma skutečně realizovala, 

• cena upravená novými režiemi – to je cena, za kterou by firma měla zakázku 

realizovat, obsahuje všechny náklady firmy,  

• cena ÚRS – cena podle cenové soustavy ÚRS. 

Zakázky jsou i stručně charakterizovány, kde se nachází, kdy byly realizovány 

a technický popis.  

3.2.1 LC Hraběnka – cyklostezka 

Cyklostezka začíná v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem a končí na Buničce 

nad Čelechovicemi a kopíruje původní hliněnou cestu, jedná se o rekonstrukci. 

Obec Čechy pod Kosířem má přibližně tisíc obyvatel a nachází se nedaleko města 

Prostějov. Cyklostezka nebyla udržovaná, tudíž se Lesy České Republiky Šumperk 

rozhodly pro opravu.  Cesta byla hliněná, proto byl opraven povrch, který se skládá 

ze štěrkodrti a mechanicky zpevněného kameniva. Stávající cesta byla rozšířena 

o 1,0 až 1,8 m a v několika místech byl vyrovnán terén násypem či zářezem, 

nejvyšší vyrovnání bylo 0,50 m. Kromě opravy cesty zde bylo vybudováno nové 
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posezení, propustky či rozcestníky. Celková délka nové cyklostezky je 2,452 km. 

Jízdní pruh pro cyklisty je 3,00 m, nezpevněná krajnice 0,50 m, tedy celková šířka 

je 3,50 m a navrhovaná rychlost 30 km/hod. Odvodnění cesty je řešeno podélným 

a příčným sklonem. Srážky stékající po lesních cesních cestách vlevo jsou 

převedeny dřevěnými svodnicemi mimo cestu. Na 1,775 km je svodnice zakrytá 

mřížovinou. Dále se obnovily dva kamenné propustky, které se dozdily do 

původního vzhledu. Na propustkách je zábradlí, výška zábradlí je 1,3 m. Obnoveny 

byly i průlehy, které se zpevnily kamennou dlažbou do betonu. Rekonstrukce 

cyklostezky proběhla v roce 2013. [8] 

 

Obrázek 3.2 – 1 – Propust LC Hraběnka [10] 

 
Cyklostezka byla rozdělena do osmi stavebních objektů. První stavební objekt 

(SO01) obsahuje výstavbu samotné cyklostezky. V tomto stavebním objektu je 

odstranění porostu a úprava pláně. Dále pak povrch stezky. Skládá se z podkladu, 

který je ze štěrkodrti a povrchu, který je z mechanicky zpevněného kameniva. 

Krajnice jsou také ze štěrkodrti. Druhý stavební objekt jsou svodnice, které slouží 

na odvod vody z komunikace. Třetí a čtvrtý stavební objekt jsou propusti. Stavební 

objekt číslo pět je odpočívadlo, kde je přístřešek pro turisty, informační tabule 

a stojan na kola. Na počátku a na konci stezky jsou umístěny závory a dopravní 

značky, které jsou stavebním objektem číslo šest. Dále jsou po celé trase 

rozmístěny dřevěné rozcestníky, které jsou objektem sedm. Posledním stavebním 

objektem, čili osm, jsou průlehy, nebo-li mělké příkopy.  
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Obrázek 3.2 – 2 – Odpočívadlo LC Hraběnka [10] 

Tuto zakázku vyhrála firma ABCstav, a.s. Celková cena byla 1 887 021 Kč bez DPH. 

Fakturovaná částka, ale nemohla pokrýt všechny náklady firmy, protože po 

přepočtení režií by fakturovaná částka byla 2 132 561 Kč. Porovnání skutečných 

cen a cen obsahujících všech nákladů firmy je zobrazeno v tabulce 3.2 – 1. 

Tabulka 3.2 – 1 – Porovnání realizační a upravené ceny LC Hraběnka 

  
Stavební objekt 

Realizační cena Cena upravená novými 
režiemi 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 
SO01 - Cyklostezka 1 167 440 1 412 602 1 318 326 1 595 175 
SO02 - Svodnice 0 129 242 0 156 383 0 146 203 0 176 906 
SO03 - Propust v km 0,970 0 197 706 0 239 224 0 223 798 0 270 796 
SO04 - Propust v km 1,245 0 185 730 0 224 733 0 210 242 0 254 393 
SO05 - Odpočívadlo v km 0,950 0 059 824 0 072 387 0 007 642 0 001 847 
SO06 - Závora v km 0,000 a km 2,405 0 054 748 0 066 245 0 061 960 00 74 972 
SO07 - Rozcestníky 0 016 861 0 020 402 0 019 070 0 023 074 
SO08 - Průlehy 00 75 470 0 091 319 00 85 320 0 103 237 
Celkem 1 887 021 2 283 295 2 132 561 2 580 399 

 

Při porovnání skutečných cen s cenami ÚRS jsem zjistila, že tato zakázka byla 

přibližně třetinová cena ceny ÚRS. Skutečná cena byla 1 887 021 Kč bez DPH 

a cena ÚRS 5 972 615 Kč bez DPH. Největší rozdíl mezi cenami byl u SO01 

cyklostezka. Cena ÚRS byla přibližně čtyřikrát vyšší než skutečná cena. Ostatní 

stavební objekty byly přibližně 1,5krát vyšší v cenové hladině ÚRS než skutečná 

cena. Porovnání cen je v tabulce 3.2 – 2. 
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– 2 – Porovnání realizační ceny a cena ÚRS LC Hraběnka

Grafické zobrazení jednotlivých cen lze vidět v grafu 3.2 – 1. 

1 – Ceny jednotlivých stavebních objektů LC Hraběnka
 
 

jsou jednotkové ceny a celkové ceny SO01 

sloupcích jsem vypočítala rozdíl a podíl uvedený v

celkových cen skutečných a cen v cenové hladině ÚRS. Největší rozdíl mezi 

jednotkovými cenami byl u podkladu z MZK tl. 150 mm. Firma 

než je dáno ÚRSem. Dále velký rozdíl mezi jednotkovými cenami 

spálení pařezů, cenová hladina ÚRS udává cenu přibližně o 78
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Propust v km 0,970 0 197 706 0 239 224 
Propust v km 1,245 0 185 730 0 224 733 
Odpočívadlo v km 0,950 0 059 824 0 072 387 
Závora v km 0,000 a km 2,405 0 054 748 0 066 245 
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cena, za kterou tuto činnost realizuje firma. Dalším velkým cenovým rozdílem byla 

úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním, kde procentní rozdíl byl 77,71 %.  

Tabulka 3.2 – 3 – Absolutní a procentuální rozdíl realizačních cen a cen ÚRS u SO01 
LC Hraběnka 

 

Popis M.j. 

Realizační cena Cena ÚRS Celková cena 

Jednot. 
cena 
[Kč] 

Celková 
cena 
[Kč] 

Jednot. 
cena 
[Kč] 

Celková 
cena 
[Kč] 

absolutní 
rozdíl 
[Kč] 

Proc. 
rozdíl 

[%] 

Zemní práce     0  095 550   0  379 605 0  284 055 74,83 

Odstranění pařezů D do 300 mm ks 100,00 0 002 700 0  366,00 0 009 882 0 007 182 72,68 

Odstranění pařezů D do 500 mm ks 300,00 0 007 800 0  708,00 0 018 408 0 010 608 57,63 

Odstranění pařezů D do 900 mm ks 600,00 0 006 600 1 780,00 0 019 580 0 012 980 66,29 

Spálení pařezu D do 0,3 m ks 050,00 0 001 350 0  237,00 0 006 399 0  005 049 78,90 

Spálení pařezu D do 0,5 m ks 100,00 0 002 600 0  456,00 0 011 856 0  009 256 78,07 

Spálení pařezu D do 1,0 m ks 250,00 0 002 750 1 040,00 0 011 440 0  008 690 75,96 

Úprava pláně v hor. tř. 1 až 4 se zhut. m2 003,50 0 035 000 0  015,70 0 157 000 0  122 000 77,71 

Svahování v zářez. v hor. tř. 1 až 4 m2 015,00 0 036 750 0  059,20 0 145 040 0 108 290 74,66 

Komunikace     1 051 890   4 541 668 3 489 778 76,84 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 200 mm m2 060,00 0 524 400 0  208,00 1 817 920 1 293 520 71,15 

Podklad z MZK tl. 150 mm m2 064,00 0 487 680 0  340,00 2 590 800 2 103 120 81,18 

Zpev. krajnic štěrkodrtě tl. 100 mm m2 029,00 0 028 130 0  105,00 0 101 850 0 073 720 72,38 

Zřízení zemních krajnic bez zhutnění m3 080,00 0 011 680 0  213,00 0 031 098 0 019 418 62,44 

 
 
Největší cenový rozdíl je u položky podklad z MZK tl. 150 mm. V následující tabulce 

3.2 – 4 je rozbor této položky. Materiál firma pořídila o 75,22 % levněji, než je dáno 

cenovou hladinou ÚRS. Mzdy naopak má firma přibližně o 25 % vyšší.  Náklady na 

stoje má firma nižší než ÚRS. Výrobní režie dána ÚRS je přibližně o 25 % vyšší než 

výrobní režie firmy, ale správní režie je téměř stejná v obou cenových hladinách, 

stejně jako zisk. Z toho vyplývá, že vysoká cena ÚRS je způsobena hlavně 

materiálem, náklady na stroje a výrobní režií. 
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Tabulka 3.2 – 4 – Kalkulační rozbor položky MZK 

Popis M.j. 
Jednotková cena 

Množství 
J. náklad/m.j. 

ÚRS Realizační 
cena ÚRS Realizační 

cena 

Vrstva podkladní z MZK m3 1 130,00 280,00 0,1560 176,28 43,68 
Dělník Nh 0 084,10 110,00 0,0170 001,43 01,87 
Strojník Nh 0 094,20 110,00 0,0110 0 01,04 01,21 
Grejdr motorový nivelační výk. 118  Sh 0 942,00 150,00 0,0005 0 00,47 00,08 
Válce vibrační statický s běhounem hlad. Sh 0 916,00 150,00 0,0058 0 05,31 00,87 
Finišer živičných směsí šíře záběru 3-7 m Sh 2 790,00 350,00 0,0034 0 09,49 01,19 
Celkové náklady za výkon   194,02 48,90 
Režie výrobní % 0 035,00 004,75 - 067,91 00,32 
Režie správní % 0 022,00 020,43 - 057,62 10,46 
Zisk % 0 007,00 005,00 - 020,45 02,32 
Celková cena   340,00 64,00 

 

3.2.2 Kanalizace a čistička odpadních vod Nemojov 

Obec Nemojov se nachází blízko města Dvůr Králové nad Labem. Je to malá 

venkovská obec přibližně s pěti stovkami obyvatel. V místní části Dolní Nemojov 

vyhrála tuto výstavbu firma ABCstav, a.s. Stavba byla zahájená 2.5.2011. Nejdříve 

probíhala výstavba u hlavní komunikace, kde musela být omezena doprava. Od září 

probíhala další etapa okolo školy. V červnu 2012 byl zkušební provoz. Úprava 

povrchů byla provedena na jaře roku 2013 a v dubnu téhož roku, byla ukončena 

celá výstavba. Obec získala na tuto stavbu dotace od Státního fondu životního 

prostředí. [13] 

Stavba čističky odpadní vod a kanalizace v obci Nemojov byla rozdělena do tří 

stavebních objektů a dvou provozních souborů. První stavební objekt je kanalizace, 

jsou zde zahrnuty všechny práce a materiály týkající se trubního vedení kanalizace, 

tedy zemní práce, betonáž šachet, štěrkopískové lože pod potrubí, trubky 

kanalizační z PVC, skruže, poklopy a zřízení nové komunikace, která je z asfaltu ze 

štěrkopísku tl. 5 cm. Dalším stavebním objektem je čistička odpadních vod. Tento 

stavební objekt je ještě členěn do dalších třinácti částí.  

V první části jsou rozpočtovány terénní úpravy – sejmutí ornice a úprava pláně. 

V druhé části je narozpočtováno česle. Česle je důležitou součástí čističky 
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odpadních vod, neboť zachycuje nečistoty a chrání čerpadlo před ucpáním. Jsou 

zde opět zemní práce, základová deska a šachta ze železobetonu, výztuž – 

svařovaná síť, vřetenové kanalizační stavítko a kanalizační stavítko 

polypropylenové.  V další části je biologická jednotka, která slouží k rozkládání 

opadu na látky, které jsou pro přírodu neškodné a to na základě bakterií, které 

v této nádrži žijí. Opět jsou zde rozpočtovány zemní práce, základy – zvláštní 

zakládání pomocí konstrukce z oceli, základové desky a kari sítě, dále je zde izolace 

proti vodě – asfaltový lak. Ve čtvrté části je kalojem, který slouží k usazování kalu. 

Jsou zde zemní práce, základové konstrukce – základová deska s kari sítí, svislé 

konstrukce ze železobetonu a izolace proti vodě – lak asfaltový. Další část je 

provozní budova, která je založena na základových pasech, svislé konstrukce jsou 

z keramických tvárnic, stropy jsou panelové a překlady železobetonové. V šesté 

části jsou trubní rozvody z PVC. V sedmé části je zpevnění plochy okolo čističky, 

komunikace je z asfaltu a chodníky z betonových dlaždic. V osmé části je oplocení 

okolo ČOV, který se skládá ze sloupků, pozinkovaného pletiva a ocelové 

pozinkované brány. V další části je ozelenění okolí ČOV – založení trávníku, 

výsadba sazenic a keřů. V desáté části je stavební elektroinstalace, je zde 

rozpočtován materiál a montáž. V jedenácté části je rozpočtována vodovodní 

přípojka – potrubí je z plastických trub, dále jsou zde zemní práce a lože 

ze štěrkopísku. V další části je příjezdová komunikace. Opět jsou zde rozpočtovány 

zemní práce, podklad komunikace je ze štěrkopísku a povrch z asfaltového betonu. 

Poslední část je přípojka NN (nízkého napětí), kde je opět zahrnut materiál 

a montáž, včetně hromosvodu.  

Ve třetím stavebním objektu jsou všeobecné položky, které obsahují projektovou 

dokumentaci, zařízení staveniště, vytyčení stavby, zpracování kontrolní zkušební 

plánu, billboard nebo informační tabule. Stavba má i dva provozní soubory. První 

je technologie ČOV, která zahrnuje biologickou linku a kalojem. Druhým provozním 

souborem jsou elektrorozvody.  

Firma ABCstav, a.s. realizovala tuto zakázku v částce 29 363 417 Kč bez DPH, 

celková fakturovaná částka včetně DPH byla 35 236 100 Kč. Stejně jako 

v předchozí zakázce nemohla firma pokrýt všechny svoje náklady, neboť když jsem 

cenu upravila novými režiemi (výrobní režie 4,75 % a správní režie 20,43 %), tak 
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cena byla vyšší než realizační. Cena upravená novými režiemi je 

33 233 737 Kč bez DPH. Rozdíl mezi realizovanou cenou a cenou, za kterou by měli 

zakázku realizovat, aby pokryly všechny náklady je 3 870 321 Kč. Přehled cena 

jednotlivých objektů je v tabulce 3.2 – 5. 

Tabulka 3.2 – 5 – Porovnání realizační a upravené ceny ČOV a kanalizace Nemojov 

Stavební objekt 
Realizační cena Cena upravená novými 

režiemi 
bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

SO 01 Kanalizace 18 833 944 22 600 733 21 323 740 25 801 726 
SO 02 Čistírna odpadních vod 06 433 312 07 719 974 07 276 422 08 804 470 

SO 02.01 Terénní úpravy 0 0053 213 0 0063 856 0 0060 189 0 0072 828 
SO 02.02 Česle 0 0169 986 0 0203 983 0 0192 256 0 0232 630 
SO 02.03 Biologická jednotka 02 235 588 02 682 705 02 527 418 03 058 175 
SO 02.04 Kalojem 01 035 517 01 242 620 01 171 811 01 417 891 
SO 02.05 Provozní budova 0 0581 102 0 0697 322 0 0657 452 0 0795 517 
SO 02.06 Trubní rozvody 01 071 825 01 286 190 01 212 054 01 466 586 
SO 02.07 Zpevněné plochy 0 0069 665 0 0083 598 0 0078 847 0 0095 405 
SO 02.08 Oplocení 0 0067 865 0 0081 438 0 0076 747 0 0092 864 
SO 02.09 Ozelenění 0 0031 756 0 0038 107 0 0035 940 0 0043 487 
SO 02.10 Stav. elektroinstalace 0 0133 394 0 0160 073 0 0150 914 0 0182 607 
SO 02.11 Vodovodní přípojka 0 0112 135 0 0134 562 0 0126 872 0 0153 515 
SO 02.12 Příjezdová kom. 0 0554 142 0 0664 970 0 0627 331 0 0759 070 
SO 02.13 Přípojka NN 0 0317 125 0 0380 550 0 0358 591 0 0433 895 

SO 03 Všeobecné položky 00 857 500 01 029 000 00 969 920 01 173 603 
PS 1 Technologie ČOV 02 855 600 03 426 720 03 230 370 03 908 748 
PS 2 Elektrorozvody 0 0383 061 0 0459 673 0 0433 285 0 0524 275 
Cena celkem 29 363 417 35 236 100 33 233 737 40 212 822 

 

I u této zakázky jsem porovnala realizační cenu s cenovou hladinou ÚRS. Opět cena 

ÚRS byla vyšší než realizační a také byla vyšší než cena upravená novými režiemi. 

Celková cena ÚRS je 35 157 395 Kč bez DPH, je o 5 793 978 Kč vyšší než realizační 

cena. Největší rozdíl je u SO 01 Kanalizace, který je 5 803 709 Kč, kde je vyšší cena 

ÚRS. U SO 02.01 Terénní úpravy a SO 02.02 Česle je realizační cena vyšší než 

cena ÚRS, ale jen o 7 526 Kč u SO 02.01 a 2 204 Kč u SO 02.02. U ostatních objektů 

nejsou žádné rozdíly, protože zde byly rozpočtovány položky, které databáze ÚRS 

neobsahuje, tudíž cena zůstala stejná jako realizační. Přehled cen je v tabulce     

3.2 - 6. 

Tabulka 3.2 – 6 – Porovnání realizační ceny a ceny ÚRS ČOV a kanalizace Nemojov 



 

 

- 54 - 

 

Stavební objekt 
Realizační cena Cena ÚRS 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 
SO 01 Kanalizace 18 833 944 22 600 733 24 637 654 29 811 561 
SO 02 Čistírna odpadních vod 06 433 312 07 719 974 06 423 581 07 710 433 

SO 02.01 Terénní úpravy 00 053 213 00 063 856 00 045 687 00 055 281 
SO 02.02 Česle 00 169 986 00 203 983 00 167 781 00 203 015 
SO 02.03 Biologická jednotka 02 235 588 02 682 705 02 235 588 02 682 705 
SO 02.04 Kalojem 01 035 517 01 242 620 01 035 517 01 242 620 
SO 02.05 Provozní budova 00 581 102 00 697 322 00 581 102 00 697 322 
SO 02.06 Trubní rozvody 01 071 825 01 286 190 01 071 825 01 286 190 
SO 02.07 Zpevněné plochy 00 069 665 00 083 598 00 069 665 00 083 598 
SO 02.08 Oplocení 00 067 865 00 081 438 00 067 865 00 081 438 
SO 02.09 Ozelenění 00 031 756 00 038 107 00 031 756 00 038 107 
SO 02.10 Stav.elektroinstalace 00 133 394 00 160 073 00 133 394 00 160 073 
SO 02.11 Vodovodní přípojka 00 112 135 00 134 562 00 112 135 00 134 562 
SO 02.12 Příjezdová kom. 00 554 142 00 664 970 00 554 142 00 664 970 
SO 02.13 Přípojka NN 00 317 125 00 380 550 00 317 125 00 380 550 

SO 03 Všeobecné položky 00 857 500 01 029 000 00 857 500 01 029 000 
PS 1 Technologie ČOV 02 855 600 03 426 720 02 855 600 03 426 720 
PS 2 Elektrorozvody 00 383 061 00 459 673 00 383 061 00 459 673 
Cena celkem 29 363 417 35 236 100 35 157 395 42 437 387 

 

 

V grafu 3.2 - 2 lze vidět grafický rozdíl jednotlivých cen, kde u stavebního objektu 

SO 01 Kanalizace je cena ÚRS vyšší a u ostatních objektů je stejná jako realizační 

cena. Cena upravená novými režiemi je, kromě SO 01, cenou nejvyšší. 

 



 

 

Graf 3.2 – 1 – Ceny jednotlivých stavebních objektů 
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Ceny jednotlivých stavebních objektů ČOV a kanalizace Nemojov

Největší rozdíl realizační ceny a ceny ÚRS je u SO01 Kanalizace. V

jsou zobrazeny rozdíly těchto dvou cen v absolutních hodnotách

procentech byl největší rozdíl u přesunu hmot, tedy 60,20 %

přesunem plastového trubního vedení. U absolutních hodnot je největší rozdíl 

zemních prací, který činí 2 405 673 Kč. Tento rozdíl byl způsoben ze

pažením a rozepřením stěn rýh.  

 Absolutní a procentuální rozdíl realizační ceny a ceny ÚRS 
u SO01 ČOV a kanalizace Nemojov 

Práce 
Realizační 

cena 
[Kč] 

Cena ÚRS
[Kč] 

9 896 070 12 301 742
kompletní konstrukce 0 150 937 00 150 937

Vodorovné konstrukce 0 241 292 00 289 551

podkladní a vedlejší kce 0 072 253 00 069 996
0 770 606 00 885 034
4 874 918 05 214 594

. a práce poz. kom. 0 275 440 00 315 003
1 890 118 04 748 487

Konstrukce zámečnické 0 002 904 00 002 904
esuny suti a vybouraných hmot 0 659 406 00 659 406

SO01 SO02 SO03 PS1

stavební objekt

Ceny jednotlivých stavebních obejktů

Realizační cena

Cena upravená novými režiemi

Cena ÚRS  

ČOV a kanalizace Nemojov 

ceny ÚRS je u SO01 Kanalizace. V tabulce 3.2 - 7 

hodnotách a v procentech. 

procentech byl největší rozdíl u přesunu hmot, tedy 60,20 %, což bylo způsobeno 

absolutních hodnot je největší rozdíl 

. Tento rozdíl byl způsoben zejména 

Absolutní a procentuální rozdíl realizační ceny a ceny ÚRS 

Cena ÚRS 
 

Rozdíl 
Absolutní 

[Kč] 
Procentuální 

[%] 
12 301 742 -2 405 673 -19,56 

150 937 -0 000 000 -00,00 
289 551 -0 048 258 -16,67 

69 996 -0 002 258 -03,23 
885 034 -0 114 428 -12,93 

5 214 594 -0 339 676 -06,51 
315 003 -0 039 563 -12,56 

4 748 487 -2 858 369 -60,20 
2 904 0- 000 000 -00,00 

659 406 0 -000 000 -00,00 

PS1 PS2

Ceny jednotlivých stavebních obejktů

Realizační cena

Cena upravená novými režiemi

Cena ÚRS
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3.2.3 Lesní cesty Trněná I. a II. etapa 

Lesní cesta Trněná leží v blízkosti obce Ždánice s přibližně dvěma tisíci obyvatel. 

Ždánice se nachází nedaleko města Hodonín. Celá obce je obklopena lesy, poli, sady 

a vinohrady a protékají jí dva potoky – Trkmanka a Ždánický potok, které se zde 

i slévají. Lesní cesta Trněná byla nezpevněná, proto bylo rozhodnuto, že bude 

opravena a to ve dvou etapách. V první etapě bude opraveno 1,330 km 

(0 až 1,330 km) a ve druhé bude opraveno 1,236 km (1,330 až 2,566 km). Obě 

etapy vyhrála ve veřejné soutěži firma ABCstav, a.s., a byly realizovány v roce 2013.  

Firma nejprve upravila zemní pláň a vytvořila nové příkopy, propustky a vtokové 

jámy. Dále zhutnila zemní pláň a na takto upravené podloží začali pokládat nové 

vrstvy vozovky, které se skládaly ze štěrkodrti, vibrovaného štěrku a na závěr 

mechanicky zpevněné kamenivo (MZK). Trubní propustky jsou z lomového 

kamene, cementové malty, betonu a železobetonové roury. Svodnice jsou ocelové.  

V obou etapách byly rozpočtovány velmi podobné práce a materiály. Jsou zde 

rozpočtovány zemní práce – sejmutí ornice, odstranění pařezů, hloubení rýh a jam, 

úprava pláně a násypy. Svodnice patří k vodorovným konstrukcím. Komunikace 

obsahuje podklad ze štěrku, štěrkodrtě a mechanicky zpevněného kameniva 

(MZK). V ostatních konstrukcích bylo rozpočtováno čelo propustku z lomového 

kamene, vtoková jímka z lomového kamene a ostatní náklady související s realizací 

stavby – zařízení staveniště, vytyčení inženýrských sítí a uvedení pozemků 

do původního stavu.  

Firma ABCstav, a.s. tuto zakázku realizovala za 5 326 191 Kč bez DPH za obě etapy. 

První etapa byla za 2 336 920 Kč a druhá za 2 989 272 Kč. První fakturovaná 

částka včetně DPH byla 2 804 304 Kč a druhá fakturovaná částka 3 587 126 Kč. 

Firma opět do ceny zakázky nezahrnula všechny náklady, po přepočítání cen 

novými režiemi vycházely částky vyšší. U první etapy je částka vyšší o 293 648 Kč 

a u druhé etapy o 384 665 Kč. Jednotlivé ceny etap jsou uvedeny v tabulce 3.2 – 8. 

 

 



 

 

Tabulka 3.2 – 8 – 

Etapa 

I. etapa 0,000 - 1,330 
II. etapa 1,330 - 2,566

Cena celkem 
 

Dále jsem porovnala realizační cenu s

vyšší než cena, za kterou firma zakázku realizovala. 

3.2 – 9. 

Tabulka 3.2 – 9 – 

Etapa 

I. etapa 0,000 - 1,330 
II. etapa 1,330 - 2,566

Cena celkem 
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 Porovnání realizační a upravené ceny I. a II. etapa LC Trněná

 
Realizační cena 

bez DPH s DPH 
  2 336 920  2 804 304 

2,566  2 989 272  3 587 126 
 5 326 191  6 391 430  

Dále jsem porovnala realizační cenu s cenovou hladinou ÚRS. 

vyšší než cena, za kterou firma zakázku realizovala. Porovnání cen je v

 Porovnání realizační ceny a ceny ÚRS I. a II. etapa LC Trněná

 
Realizační cena 

bez DPH s DPH 
  2 336 920  2 804 304 

2,566  2 989 272  3 587 126 

 5 326 191  6 391 430 

Grafické porovnání jednotlivých cen obou etap je zobrazeno v 

Graf 3.2 – 3 – Ceny jednotlivých etap LC Trněná

 

I. etapa II. etapa

Ceny jednotlivých etap

Skutečná cena

Cena upravená novými režiemi

Cena ÚRS

Porovnání realizační a upravené ceny I. a II. etapa LC Trněná 

Cena upravená novými 
režiemi 

bez DPH s DPH 
 2 630 567  3 182 987 
 3 373 936  4 082 463 
 6 004 504  7 265 450 

enovou hladinou ÚRS. Cena ÚRS je dvakrát 

Porovnání cen je v tabulce    

Porovnání realizační ceny a ceny ÚRS I. a II. etapa LC Trněná 

Cena ÚRS 
bez DPH s DPH 

 4 595 940  5 561 088 
 6 088 799  7 367 446 

10 684 
739 

12 928 
534 

 grafu 3.2 – 3. 

 

Ceny jednotlivých etap LC Trněná 

Cena upravená novými režiemi
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V první etapě je největší cenový rozdíl u zemních prací a komunikací. Zemní práce 

je cena ÚRS o 65,70 % vyšší než realizovaná cena. U zemních prací je u některých 

položek téměř 90 ti% rozdíl, jsou to položky hloubení rýh a vodorovné přemístění 

pařezů. U komunikací je téměř 60ti% rozdíl u podkladu z mechanicky zpevněného 

kameniva. U ostatních položek komunikace je rozdíl přibližně 50 procent. V tabulce 

3.2 – 10 je zobrazen absolutní a procentuální rozdíl v jednotlivých pracích. 

Tabulka 3.2 – 10 – Absolutní a procentuální rozdíl realizační ceny a ceny ÚRS 
jednotlivých prací u I. etapy LC Trněná 

 

I. etapa 
Realizační 

cena 
[Kč] 

Cena ÚRS 
[Kč] 

Rozdíl 
Absolutní 

[Kč] 
procentuální 

[%] 
1 - Zemní práce 0 291 969 0 851 281 0 559 312 65,70 
2 - Zakládání 0 006 450 0 007 530 0 001 080 14,34 
4 - Vodorovné konstrukce 0 221 160 0 340 608 0 119 448 35,07 
5 - Komunikace 1 648 240 3 151 247 1 503 007 47,70 
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0 169 099 0 245 273 0 076 174 31,06 
 

Ve druhé etapě je stejně jako u první největší cenový rozdíl u zemních prací 

a komunikací. U zemních prací je rozdíl mezi realizační cenou a cenou ÚRS 

59,14 %. Největší procentuální rozdíl, přibližně okolo 75 %, jednotkových cen je 

u položek hloubení rýh, vodorovné přemístění výkopku a úprava pláně. 

U komunikací je rozdíl 51,13 %. Stejně jako v první etapě je největší rozdíl 

u položky podklad z mechanicky zpevněného kameniva, který je také přibližně 

60 %. Absolutní a procentuální rozdíl celkových cen za jednotlivé práce jsou 

zobrazeny v tabulce 3.2 – 11. 

Tabulka 3.2 – 11 – Absolutní a procentuální rozdíl realizační ceny a ceny ÚRS 
jednotlivých prací u II. etapy LC Trněná 

 

II. etapa 
Realizační 

cena 
[Kč] 

Cena ÚRS 
[Kč] 

Rozdíl 
Absolutní 

[Kč] 
procentuální 

[%] 
1 - Zemní práce 0 896 056 2 193 160 1 297 104 59,14 
2 - Zakládání 0 015 510 0 016 566 0 001 056 06,37 
4 - Vodorovné konstrukce 0 141 100 0 182 600 0 041 500 22,73 
5 - Komunikace 1 568 771 3 210 162 1 641 391 51,13 
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0 367 835 0 486 311 0 118 476 24,36 
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3.2.4 Polní cesta s interakčními prvky – Lhotka u Přerova 

Lhotka u Přerova je velmi malá obec ležící na sever od Přerova a má jen padesát 

obyvatel. Na území této obce je od roku 1951 chráněná přírodní rezervace, kde 

jsou spousta vzácných rostlin, mechů či lišejníků. Cílem tohoto projektu bylo 

zachování vzácných rostlin a živočichů v jejich přirozeném prostředí. Dalšími cíly 

bylo zajištění přístupu k pozemkům, ochrana půdního fondu, lepší 

vodohospodářský režim – ochrana před záplavami a zpomalení toku. Tuto zakázku 

vyhrála firma ABCstav, a.s. a byla realizována v roce 2012. 

Polní cesta s interakčními prvky ve Lhotce u Přerova byla rozdělena do sedmi 

stavebních objektů. První stavební objekt je vedlejší polní cesta, ve které byly 

rozpočtovány zemní práce – hloubení rýh, přemístění výkopku a sondy. Dále zde 

byly rozpočtovány komunikace, která se skládá z podkladu ze štěrkodrtě 

a mechanicky zpevněného kameniva, krajnice jsou také z mechanicky zpevněného 

kameniva a povrch z asfaltového betonu. Dále je zde trubní vedení – kanalizace 

a ostatní konstrukce a bourací práce – osazení příkopového žlabu a odvoz suti. 

Ve druhém stavebním objektu, vedlejší polní cesta, a třetím stavebním objektu, 

doplňková polní cesta, byly rozpočtovány téměř stejné položky jako u prvního 

stavebního objektu. Další stavební objekt je označen jako SO301 ochranný zemní 

val. Zemní val usměrňuje povrchovou vodu z okolí při nárazových deštích, má tvar 

lichoběžníku. Rozpočet obsahuje zemní práce – odstranění pařezů, odkopávky 

a prokopávky, vodorovné přemístění výkopku, svahování, meliorizační kanálky 

a obdělání půdy. Dále jsou v rozpočtu svislé a vodorovné konstrukce, trubní 

vedení, montáž česla a stavidlového uzávěru. Stavební objekt SO302 odvodnění 

polních cest je pro odvod povrchové vody ze zpevněných ploch a přilehlého terénu, 

potrubí je vedeno do místní kanalizace a je zde celkem osm revizních šachet, které 

jsou z prefabrikovaných betonových dílců. V tomto objektu jsou rozpočtovány 

zemní práce – výkopy, přemístění výkopku, obdělání půdy a založení výkopku, dále 

svislé a vodorovné konstrukce a trubní vedení, kde jsou započítány kromě 

trubního vedení i revizní šachty. Objekt SO801 sadové úpravy obsahuje 

vybudování kvalitní vegetační ochrany proti přívalovým dešťům, bylo zde osázeno 

několik druhů stromů – habr, javor, lípa, dub a jeřáb a několik druhů keřů – svída, 
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ptačí zob, brslen a líska. V rozpočtu jsou ještě položky vykopání jamky, zálivka 

jamky, ukotvení dřeviny, plastová ochranka a dva roky péče, které obsahují 

položky kosení travního porostu a péče o výsadbu stromů a keřů. K tomuto 

stavební objektu je ještě dodatek, kde je zvýšen počet vysázených dřevin.  

Firma ABCstav, a.s. realizovala tuto zakázku za 4 959 194 Kč bez DPH, celkem za ni 

fakturovala 5 951 033 Kč, tedy cena včetně DPH. Po upravení zakázky novými 

režiemi vyšla cena vyšší, než byla realizační o 538 726 Kč, to znamená, že i tato 

zakázka firmě nepokryla všechny náklady. Přehled jednotlivých nákladů jsou 

v tabulce 3.2 – 12. 

Tabulka 3.2 – 12 – Porovnání realizační a upravené ceny Lhotka u Přerova 

Stavební objekt 
Realizační cena Cena upravená novými 

režiemi 
bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

SO102 Vedlejší polní cesta Pv13 1 151 379 1 381 655 1 291 793 1 563 070 
SO103 Vedlejší polní cesta Pv12 1 077 878 1 293 453 1 209 178 1 463 106 
SO105 Doplňková polní cesta Pd4 0 892 035 1 070 443 0 999 519 1 209 418 
SO301 Ochranný zemní val 0 871 094 1 045 313 0 968 824 1 172 277 
SO302 Odvodnění polních cest 0 796 555 0 955 866 0 851 006 1 029 717 
SO801 Sadové úpravy 0 109 303 0 131 164 0 109 303 0 132 257 
SO801 Sadové úpravy - dodatek 0 060 950 0 073 140 0 068 297 0 082 640 
Cena celkem 4 959 194 5 951 033 5 497 920 6 652 484 

 

Dále jsem porovnala realizační cenu s cenovou hladinou ÚRS. Opět ceny ÚRS jsou 

přibližně o 40 % vyšší než realizační cena. Největší rozdíl byl u objektu SO301 

ochranný zemní val a SO302 odvodnění polních cest. V tabulce 3.2 - 13 jsou 

zobrazeny jednotlivé ceny.  

Tabulka 3.2 – 13 – Porovnání realizační ceny a ceny ÚRS Lhotka u Přerova 

Stavební objekt 
Realizační cena Cena ÚRS 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 
SO102 Vedlejší polní cesta Pv13 1 151 379 1 381 655 1 846 301 2 234 024 
SO103 Vedlejší polní cesta Pv12 1 077 878 1 293 453 1 553 772 1 880 064 
SO105 Doplňková polní cesta Pd4 0 892 035 1 070 443 1 351 061 1 634 783 
SO301 Ochranný zemní val 0 871 094 1 045 313 1 593 675 1 928 347 
SO302 Odvodnění polních cest 0 796 555 0 955 866 1 436 763 1 738 484 
SO801 Sadové úpravy 0 109 303 0 131 164 0 109 303 0 132 257 
SO801 Sadové úpravy - dodatek 0 060 950 0 073 140 0 060 950 0 073 750 
Cena celkem 4 959 194 5 951 033 7 951 825 9 621 708 



 

 

Grafické porovnání jednotlivých cen každého stavebníh

v grafu 3.2 – 4. 

Graf 3.2 – 4 –
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Grafické porovnání jednotlivých cen každého stavebního objektu je znázorněno 

– Ceny jednotlivých stavebních objektů Lhotka u Přerova
 

objektu SO301 ochranný zemní val byla cena ÚRS vyšší u zemních prací 

%, u ostatních konstrukcí a prací o 49,17 % a u přesunu hmot o 85,85 %. 

zemních prací byly největší rozdíly u spálení větví, odkopávky

hloubení rýh, zřízení příložného pažení a přemístění pařezů a

prací je rozdíl mezi realizovanou cenou a cenou ÚRS 49,17 %. 

přesunu hmot je rozdíl 85,85 %. U vodorovných konstrukcí

extrémních montážních prací byla realizační cena vyšší než cena ÚRS. 

vodorovných konstrukcí byly nižší dvě položky a to podkladní deska z

 a dlažba z lomového kamene o 25,74 %, ostatní položky byly 

cenové hladině ÚRS vyšší než realizační. Zemní práce při extrémních montážních 

pracích je realizační cena oproti ÚRS vyšší o 65,92 %, a je to dáno rozdílem jedné 

ytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném

14 jsou zobrazeny v posledních dvou 

procentuální rozdíly.  
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Tabulka 3.2 – 14 – Absolutní a procentuální rozdíl realizační ceny a ceny ÚRS u 
SO301 Lhotka u Přerova 

 

Práce 
Realizační 

cena 
[Kč] 

Cena ÚRS 
[Kč] 

Rozdíl 
Absolutní 

[Kč] 
Procentuální 

[%] 

1 -Zemní práce 474 608 1 107 981 -633 373 -57,16 
3 -Svislé a kompletní konstrukce 121 635 0 133 256 -011 622 -08,72 
4 -Vodorovné konstrukce 169 751 0 060 322 -009 429 -15,63 
5 -Komunikace 726 110 0 031 051 -004 941 -15,91 
8 -Trubní vedení 057 771 0 063 049 -005 278 -08,37 
9 -Ostatní konstrukce a práce-bourání 001 921 0 003 779 -001 858 -49,17 
99 -  Přesun hmot 010 678 0 075 452 -064 774 -85,85 
23-M -Montáže potrubí 035 221 0 047 576 -012 355 -25,97 
35-M - Montáž vodohos. zařízení 054 020 0 053 569 -000 451 -00,84 
46-M - Zemní pr. při extr. mont. pr. 004 380 0 002 640 -001 740 -65,92 

 
 

V objektu SO302 odvodnění polních cest jsou největší rozdíly opět u zemních prací 

59,64 %, vodorovných konstrukcí 48,96 % a přesunu hmot 76,28 %. U zemních 

prací jsou největší rozdíly u položek -  vodorovná doprava suti, přemístění 

výkopku a rozprostření ornice. U vodorovných konstrukcí je největší rozdíl 

u betonového podkladu a osazení betonových prstenců. Přehled absolutních 

a procentuálních jsou v tabulce 3.2 – 15.  

Tabulka 3.2 – 15 – Absolutní a procentuální rozdíl realizační ceny a ceny ÚRS 
u SO302 Lhotka u Přerova 

 

Práce 
Realizační 

cena 
[Kč] 

Cena ÚRS 
[Kč] 

Rozdíl 
Absolutní 

[Kč] 
Procentuální 

[%] 

    1 -  Zemní práce 224 480 556 136 331 656 59,64 
    3 -  Svislé a kompletní konstrukce 022 535 035 463 012 928 36,45 
    4 -  Vodorovné konstrukce 027 271 053 426 026 156 48,96 
    5 -  Komunikace 002 580 002 865 000 286 09,97 
    8 -  Trubní vedení 441 205 570 728 129 523 22,69 
    9 -  Ostatní konstrukce a práce 002 111 003 004 000 893 29,74 
    99 -  Přesun hmot 039 652 167 147 127 495 76,28 
    46-M - Zemní pr. při extr. mont. pr. 017 722 028 993 011 272 38,88 
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3.2.5 Rožnovská Bečva – oprava toku – Rožnov pod Radhoštěm 

Město Rožnov pod Radhoštěm se rozkládá na obou březích řeky Bečvy. 

Má přibližně sedmnáct tisíc obyvatel. Rožnovská Bečva, nazývaná občas Dolní 

Bečvou, je menším přítokem řeky Bečvy. Délka toku je 37,6 km. Oprava toku 

probíhala na úseku přímo ve městě. Veřejnou zakázku vyhrála firma ABCstav, a.s. 

Jednalo se opravu balvanitých skluzů, stupňů a prahů, a také opevnění 

v intravilánu města Rožnov pod Radhoštěm a extravilánu mezi 

Rožnovem pod Radhoštěm a Prostřední Bečvou. Opravy tedy probíhaly na 13,890 

až 24,801 km toku. Projekt byl realizován v roce 2012.  

Oprava toku Rožnovská Bečva byla rozdělena do dvou stavebních objektů, které 

byly dále členěny na další části. První stavební objekt byla městská trať, tedy 

oprava v části řeky, co protéká městem Rožnov pod Radhoštěm. Tento objekt se 

skládá ze sedmi částí – městská trať, dřevokamenný stupeň, skluz z kamenné 

rovnaniny, upravená klapačka, oprava pravého břehu, oprava na 16,608 a 16,736 

kilometru. Druhý stavební objekt je jez Eroplán – jez horní Soláňský. Druhý 

stavební objekt se člení do dalších 18 částí.  

Firma ABCstav, s.r.o. realizovala tuto zakázku za 9 641 948 Kč bez DPH. Celková 

fakturovaná částka byla 11 570 338 Kč s DPH. Po přepočítání cen s novými režiemi 

vyšla celková částka 10 836 771 Kč bez DPH. i u této zakázky firma nepokryla 

v realizační ceně všechny svoje náklady. Realizační a upravené ceny jsou 

zobrazeny v tabulce 3.2 – 16. 
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Tabulka 3.2 – 16 – Porovnání realizační a upravené ceny Rožnovská Bečva 

Stavební objekt 
Realizační cena Cena upravená novými 

režiemi 
bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

SO01  Městská trať 3 650 774 04 380 928 04 078 379 04 934 839 
Městská trať 0 439 325 00 527 190 00 494 249 00 598 042 
Dřevokamenný stupeň 1 083 069 01 299 683 01 224 004 01 481 045 
Skluz z kamenné rovnaniny 0 189 327 00 227 193 00 213 780 00 258 673 
Upravená klapačka 0 777 429 00 932 914 00 836 516 01 012 185 
Oprava pravého břehu 0 011 446 00 013 735 00 012 946 00 015 664 
km 16,608 0 630 815 00 756 978 00 711 509 00 860 926 
km 16,736 0 519 363 00 623 236 00 585 375 00 708 304 

SO02 jez Eroplán - Horní Soláňský 5 991 174 07 189 409 06 758 391 08 177 653 
jez Eroplán - Horní Soláňský 0 636 134 00 763 361 00 717 101 00 867 692 
km 18,315 0 252 074 00 302 488 00 284 601 00 344 367 
km 18,523 0 369 403 00 443 284 00 417 115 00 504 709 
km 19,102 0 599 223 00 719 068 00 671 615 00 812 654 
km 20,930 0 619 505 00 743 406 00 700 622 00 847 753 
km 21,523 0 057 597 00 069 116 00 065 042 00 078 701 
km 22,964 0 269 928 00 323 914 00 303 057 00 366 699 
km 23,128 0 095 632 00 114 759 00 108 052 00 130 743 
km 23,240 0 190 944 00 229 133 00 215 000 00 260 150 
km 23,407 0 141 892 00 170 271 00 160 368 00 194 045 
km 23,518 0 224 805 00 269 766 00 254 220 00 307 606 
km 23,775 0 273 862 00 328 634 00 309 627 00 374 649 
km 24,222 0 399 099 00 478 919 00 450 185 00 544 724 
km 24,376 0 262 295 00 314 754 00 296 223 00 358 430 
km 24,519 0 284 323 00 341 188 00 321 307 00 388 782 
km 24,585 0 243 968 00 292 761 00 274 609 00 332 276 
km 24,637 0 193 032 00 231 638 00 218 182 00 264 000 
Oprava levého břehu u golfu 0 877 459 01 052 951 00 991 466 01 199 673 

Cena celkem 9 641 948 11 570 338 10 836 771 13 112 493 
 
 

Při porovnání realizační ceny a cenové hladiny ÚRS jsem zjistila, že zakázka byla 

v cenové hladin ÚRS vyšší o 418 781Kč (v ceny bez DPH). U stavebního objektu 

jedna - městská trať byla realizační cena oproti ceně ÚRS jen o 2 151 Kč vyšší. 

Druhý stavební objekt byl o 420 932 Kč nižší. Rozdíly realizačních cen a cen ÚRS 

jednotlivých částí v tomto objektu byl všechny okolo 10ti %. Porovnání cen 

jednotlivých objektů a částí je v tabulce 3.2 – 17. 
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Tabulka 3.2 – 17 – Porovnání realizační ceny a ceny ÚRS Rožnovská Bečva 

Stavební objekt 
Realizační cena Cena ÚSR 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 
SO-01  Městská trať 3 650 774 04 380 928 03 648 622 04 414 833 

Městská trať 0 439 325 00 527 190 00 439 373 00 531 642 
Dřevokamenný stupeň 1 083 069 01 299 683 01 115 382 01 349 612 
Skluz z kamenné rovnaniny 0 189 327 00 227 193 00 208 762 00 252 603 
Upravená klapačka 0 777 429 00 932 914 00 818 548 00 990 443 
Oprava pravého břehu 0 011 446 00 013 735 00 09 012 00 010 904 
km 16,608 0 630 815 00 756 978 00 575 996 00 696 955 
km 16,736 0 519 363 00 623 236 00 481 549 00 582 674 

SO-02 jez Eroplán - Horní Soláňský 5 991 174 07 189 409 06 412 106 07 758 649 
jez Eroplán -  Horní Soláňský 0 636 134 00 763 361 00 635 983 00 769 540 
km 18,315 0 252 074 00 302 488 00 295 523 00 357 583 
km 18,523 0 369 403 00 443 284 00 426 414 00 515 961 
km 19,102 0 599 223 00 719 068 00 633 424 00 766 443 
km 20,930 0 619 505 00 743 406 00 686 597 00 830 782 
km 21,523 0 057 597 00 069 116 00 066 151 00 080 043 
km 22,964 0 269 928 00 323 914 00 271 472 00 328 481 
km 23,128 0 095 632 00 114 759 00 101 159 00 122 402 
km 23,240 0 190 944 00 229 133 00 211 686 00 256 140 
km 23,407 0 141 892 00 170 271 00 141 695 00 171 451 
km 23,518 0 224 805 00 269 766 00 254 675 00 308 157 
km 23,775 0 273 862 00 328 634 00 314 814 00 380 925 
km 24,222 0 399 099 00 478 919 00 427 436 00 517 197 
km 24,376 0 262 295 00 314 754 00 295 946 00 358 094 
km 24,519 0 284 323 00 341 188 00 290 541 00 351 555 
km 24,585 0 243 968 00 292 761 00 247 705 00 299 723 
km 24,637 0 193 032 00 231 638 00 190 926 00 231 020 
Oprava levého břehu u golfu 0 877 459 01 052 951 00 919 960 01 113 152 

Cena celkem 9 641 948 11 570 338 10 060 729 12 173 482 
 

Ve stavebním objektu SO-02 jez Eroplán – jez Horní Soláň byl největší rozdíl mezi 

cenou ÚRS a realizační cenou u ostatních konstrukcí a bourání, kde absolutní rozdíl 

byl 283 283 Kč a procentní 19,74 %. Další větší rozdíly byly u zemních prací, kde 

největší rozdíl byl u položek rozebrání dlažeb z lomového kamene a spálení větví, 

a vodorovných konstrukcí, kde to bylo způsobeno zejména položkou zához 

z kamene. U základů byla realizační cena vyšší než cena ÚRS o 9 333 Kč, což je 

4,41 % a je to způsobeno materiálem kramle tesařská kovová a položkou vytažení 

ocelových kůlů. Přehled rozdílů je zobrazen v tabulce 3.2 – 18. 
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Tabulka 3.2 – 18 – Absolutní a procentuální rozdíl realizační ceny a ceny ÚRS   
u SO-02 Rožnovská Bečva 

 

Práce 
Realizační 

cena 
[Kč] 

Cena ÚRS 
[Kč] 

Rozdíl 
Absolutní 

[Kč] 
Procentuální 

[%] 

1- Zemní práce 0 752 108 0 803 354 051 246 -06,38 
2 - Základy 0 221 035 0 211 702 -09 333 -04,41 
3 - Svislé a kompletní konstrukce 0 097 843 0 098 052 0 00209 -00,21 
4 - Vodorovné konstrukce 3 617 338 3 712 865 095 527 -02,57 
5 - Komunikace 0 151 200 0 151 200 0 00000 -00,00 
9 - Ostatní konstrukce, bourání 1 151 650 1 434 933 283 283 -19,74 

 
 
V objektu jez Eroplán – horní Soláňský jez, část km 18,315 jsem porovnala 

jednotkové ceny realizační a ÚRS. Největší rozdíl mezi těmito cenami byl u založení 

trávníku lučního výsevem, vyšší je realizační cena a to o 66,48 %. Další velký rozdíl 

je u vodorovného přemístění výkopku o 56,59 % a naložení sypaniny o 45,01 %. 

Tyto dvě položky jsou v cenové hladině ÚRS vyšší než byla cena realizační.  

U jetelotravní směsi byl rozdíl jen 5,39 %, ale firma, stejně jako u založení trávníku, 

pořídila tuto směs dráž než je cena ÚRS. Rozdíly těchto jednotkových cen jsou 

v tabulce 3.2 – 19. 

Tabulka 3.2 – 19 – Absolutní a procentuální rozdíl realizační ceny a ceny ÚRS         
u  SO-02 část km 18,315 Rožnovská Bečva 

 

Práce 
Realizační 

cena 
[Kč] 

Cena ÚRS 
[Kč] 

Rozdíl 
absolutní  

[Kč] 
Procentuální 

[%] 

Naložení sypaniny 0 049,00 0 089,10 -040,10 -45,01 
Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho 0 180,00 0 182,00 -002,00 -01,10 
Vykopávky v zemníku v hor. 4 do 100 m3 0 110,00 0 125,00 -015,00 -12,00 
Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 0 028,00 0 064,50 -036,50 -56,59 
Uložení syp. z hor. nesoudržných kamenitých 0 048,00 0 074,60 -026,60 -35,66 
Založení tráv. luč. výsev ve svahu do 1:2 0 015,00 0 009,01 -005,99 -66,48 
Směs jetelotravní III. - 3 druhy jetele 0 090,00 0 085,40 -004,60 -05,39 
Zához z kam. s proštěrk. z terénu nad 500 kg 1 170,00 1 300,00 -130,00 -10,00 
Příplatek-urov. ploch záhozu, kam.nad 500 kg 0 110,00 0 124,00 -014,00 -11,29 
Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze 0 197,00 0 248,00 -051,00 -20,56 
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3.2.6 Habrovanský potok

Opravy Habrovanského potoka proběhly u obce Olšany. Obec Olšany se nachází 

v jihomoravském kraji nedaleko města Vyškov. Má přibližně 570 obyvatel. 

Habrovanského potoka je u obce Olšany

Oprava byla na 5,6 km toku

Hradec Králové a dodavatelem ABCstav, a.s. Jednalo se o výstavbu tří gabionových 

přehrážek, které jsou postaveny za účelem zamezení pohybu splavenin

povodňových průtoků. 

Stavba byla rozdělena do šesti stavebních objektů. Prvním stavební objekt je 

přehrážka na 0,18062 km

na 0,07815 km a 0,01525 km

čtvrtý stavební objekt je o výšce 3,0 m

a gabiony budou vyskládány lomovým kamenem o minimální velikosti 150 mm. 

Třetí stavební objekt jsou výkopové práce na úseku 0,01525 až 0,05647 km. 

Jednalo se o úpravy
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SO01 SO02

stavební objekt

Ceny jednotlivých stavebních objektů

Skutečná cena

Cena upravená novými režiemi

Cena ÚRS

Grafické porovnání jednotlivých cen, realizační, upravené a ÚRS je v

– Ceny jednotlivých stavebních objektů Rožnovská Bečva

Habrovanský potok 

Opravy Habrovanského potoka proběhly u obce Olšany. Obec Olšany se nachází 

jihomoravském kraji nedaleko města Vyškov. Má přibližně 570 obyvatel. 

Habrovanského potoka je u obce Olšany a ústí v Rousínově do Vitovického potoka. 

Oprava byla na 5,6 km toku a probíhala v roce 2011. Investorem byly Lesy ČR s.p., 

dodavatelem ABCstav, a.s. Jednalo se o výstavbu tří gabionových 

přehrážek, které jsou postaveny za účelem zamezení pohybu splavenin

povodňových průtoků.  

Stavba byla rozdělena do šesti stavebních objektů. Prvním stavební objekt je 

přehrážka na 0,18062 km, druhý a čtvrtý stavební objekt j

0,01525 km. Všechny přehrážky jsou gabionové o výšce 2

čtvrtý stavební objekt je o výšce 3,0 m. Skládají se ze čtyř bloků gabionových sítí

gabiony budou vyskládány lomovým kamenem o minimální velikosti 150 mm. 

Třetí stavební objekt jsou výkopové práce na úseku 0,01525 až 0,05647 km. 

y, tak aby se získal objem pro retenční prostor přehrážky 1

Ceny jednotlivých stavebních objektů

Skutečná cena

Cena upravená novými režiemi

Cena ÚRS

ÚRS je v grafu 3.2 – 5. 

Rožnovská Bečva 

Opravy Habrovanského potoka proběhly u obce Olšany. Obec Olšany se nachází 

jihomoravském kraji nedaleko města Vyškov. Má přibližně 570 obyvatel. Pramen 

do Vitovického potoka. 

roce 2011. Investorem byly Lesy ČR s.p., 

dodavatelem ABCstav, a.s. Jednalo se o výstavbu tří gabionových 

přehrážek, které jsou postaveny za účelem zamezení pohybu splavenin a ke snížení 

Stavba byla rozdělena do šesti stavebních objektů. Prvním stavební objekt je 

stavební objekt jsou také přehrážky 

přehrážky jsou gabionové o výšce 2,5 m, 

. Skládají se ze čtyř bloků gabionových sítí 

gabiony budou vyskládány lomovým kamenem o minimální velikosti 150 mm. 

Třetí stavební objekt jsou výkopové práce na úseku 0,01525 až 0,05647 km. 

, tak aby se získal objem pro retenční prostor přehrážky 1, 
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hloubka výkopu byla 1,7 m, sklon svahů byl zachován stejný. Pátý stavební objekt 

je úprava koryta na 0,00000 až 0,00968 km. Koryto se muselo rozšířit, tvar je 

lichoběžníkový o sklonu svahu 1:1,5. Opevnění koryta je tvořeno ze záhozového 

kamene tl. 300 mm. Délka nového koryta je 8,23 m. Šestý stavební objekt 

je opevnění brodu na 0,13790 km pomocí kamenné rovnaniny tl. 500 mm.  

Firma ABCstav, a.s. realizovala zakázku za 1 799 046 Kč bez DPH. Fakturovaná 

částka včetně DPH byla 2 158 855 Kč. Po úpravě cen novými režiemi by cena bez 

DPH měla být 2 033 939 Kč. Stejně jako u všech předchozích zakázek, ani zde firma 

nepokryla všechny náklady. Přehled realizačních a nových cen je v tabulce 3.2 – 20. 

Tabulka 3.2 – 20 – Porovnání realizační a upravené ceny Habrovanský potok 

Stavební objekt 
Realizační cena Cena upravená novými 

režiemi 
bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

SO01 Přehrážka 1 - ř.km 0,18062 0 494 414 0 593 297 0 558 880 0 676 245 
SO02 Přehrážka 2 - ř.km 0,07815 0 359 243 0 431 092 0 406 051 0 491 322 
SO03 Výkopové pr. 0,01525 až 0,05647 0 130 399 0 156 479 0 147 560 0 178 548 
SO04 Přehrážka 3  - ř.km 0,01525 0 752 525 0 903 031 0 850 808 1 029 477 
SO05 Úprava koryta km 0,0 až 0,00968 0 045 815 0 054 978 0 051 740 0 062 606 
SO06 Opevnění brodu - ř.km 0,13790 0 016 650 0 019 980 0 018 900 0 022 869 
Cena celkem 1 799 046 2 158 855 2 033 939 2 461 066 

 

Dále jsem porovnala realizační cenu s cenou ÚRS. Cena v cenové hladině ÚRS byla 

vyšší jen o 73 278 Kč. Rozdíl mezi realizační cenou a cenou ÚRS byl všech 

stavebních objektů okolo pěti procent. Jen u stavebního objektu tři – výkopové 

práce byla cena ÚRS o třináct procent nižší. Porovnání realizačních cen a cena ÚRS 

je v tabulce 3.2 – 21. 

Tabulka 3.2 – 21 – Porovnání realizační ceny a ceny ÚRS Habrovanský potok 

Stavební objekt 
Realizační cena Cena ÚRS 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 
SO01 Přehrážka 1 - ř.km 0,18062 0 494 414 0 593 297 0 521 572 0 631 102 
SO02 Přehrážka 2 - ř.km 0,07815 0 359 243 0 431 092 0 379 808 0 459 568 
SO03 Výkopové pr. 0,01525 až 0,05647 0 130 399 0 156 479 0 115 160 0 139 343 
SO04 Přehrážka 3  - ř.km 0,01525 0 752 525 0 903 031 0 790 648 0 956 684 
SO05 Úprava koryta km 0,0 až 0,00968 0 045 815 0 054 978 0 047 286 0 057 216 
SO06 Opevnění brodu - ř.km 0,13790 0 016 650 0 019 980 0 017 850 0 021 599 
Cena celkem 1 799 046 2 158 855 1 872 324 2 265 512 



 

 

Grafické porovnání cen 

potoka je v v grafu 3.2 

Graf 3.2 – 6 – Ceny jednotliv

 

U této stavební zakázky jsou realizační ceny zemních prací vyšší než ceny ÚRS. 

U výše uvedených zakázek jsou zemní práce v

cenová hladina ÚRS. 

vyšší než realizační cena. P

Tabulka 3.2 – 22 

Práce

1 -  Zemní práce 
2 -  Zakládání 
3 -  Svislé a kompletní konstrukce
4 -  Vodorovné konstrukce
9 -  Ostatní konstrukce
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Grafické porovnání cen jednotlivých stavebních objektů u opravy Habrovanského 

grafu 3.2 – 6. 

Ceny jednotlivých stavebních objektů Habrovanský potok

U této stavební zakázky jsou realizační ceny zemních prací vyšší než ceny ÚRS. 

výše uvedených zakázek jsou zemní práce v realizačních cenách nižší než je 

cenová hladina ÚRS. Naopak Ostatní konstrukce a práce – bo

vyšší než realizační cena. Přehled rozdílů cen je v tabulce 3.2 –

22 – Absolutní a procentuální rozdíl realizační ceny a ceny ÚRS 
u SO01 Habrovanský potok 

 

Práce SO01 
Realizační 

cena 
[Kč] 

Cena ÚRS
[Kč] 

020 882 018 408
016 860 016 440

kompletní konstrukce 364 650 379 610
Vodorovné konstrukce 057 090 059 480

tatní konstrukce a práce-bourání 034 931 047 634

SO01 SO02 SO03 SO04

stavební objekt

Ceny jednotlivých stavebních obejktů

Skutečná cena
Cena upravená novými režiemi
Cena ÚRS

stavebních objektů u opravy Habrovanského 

 

Habrovanský potok 

U této stavební zakázky jsou realizační ceny zemních prací vyšší než ceny ÚRS. 

realizačních cenách nižší než je 

bourání jsou ceny ÚRS 

– 22. 

Absolutní a procentuální rozdíl realizační ceny a ceny ÚRS 

Cena ÚRS 
Rozdíl 

Absolutní 
[Kč] 

Procentuální 
[%] 

18 408 -02 474 -13,44 
16 440 -00 420 -02,55 

379 610 -14 960 -03,94 
59 480 -02 390 -04,02 
47 634 -12 702 -26,67 

SO05 SO06

Ceny jednotlivých stavebních obejktů

Skutečná cena
Cena upravená novými režiemi
Cena ÚRS
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Rozdíly u jednotlivých položek zemních prací nejsou velké, pohybují se od 3,85 % 

do 17,60 %. Největší rozdíly jsou u vykopávek v zemníku, vodorovné přemístění 

výkopku a odstranění křovin a stromů. Přehled položek zemních prací a jejich 

absolutní a procentní rozdíly jsou zobrazeny v tabulce 3.2 – 23. 

Tabulka 3.2 – 23 – Absolutní a procentuální rozdíl realizační ceny a ceny ÚRS 
u SO01 zemní práce Habrovanský potok 

 

Popis 
M.j. 

 
Realizační 

cena Cena ÚRS 
Rozdíl 

absolutní procentní 

Převedení vody potrubím DN do 300 m 519,00 499,00 20,00 03,85 

Vykopávky v zemníku na suchu v hor. tř. 
4 objem do 1000 m3 m3 066,50 055,40 11,10 16,69 

Svislé přemístění výkopku z hor. tř. 1 až 
4 hl. výkopu do 6 m m3 272,00 232,00 40,00 14,71 

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku 
z horniny tř. 1 až 4 m3 030,50 025,60 04,90 16,07 

Vodorovné přemístění do 5000 m 
výkopku z hor. tř. 1 až 4 m3 173,00 159,00 14,00 08,09 

Uložení sypaniny na skládky m3 016,60 014,30 02,30 13,86 

Zásyp jam, šachet rýh, kolem objektů 
sypaninou se zhut. m3 088,70 073,80 14,90 16,80 

Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 043,50 036,20 07,30 16,78 

Odstranění křovin a stromů průměru 
kmene do 100 mm m2 039,20 032,30 06,90 17,60 

Spálení křovin a stromů průměru kmene 
do 100 mm m2 025,20 023,60 01,60 06,35 

Vykopávky v zemníku na suchu v hor. tř. 
1 a 2 obj. do 5000 m3 m3 043,00 036,10 06,90 16,05 

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku 
z horniny tř. 1 až 4 m3 036,20 030,60 05,60 15,47 
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3.2.7 Vyhodnocení různých cenových hladin zakázek 

Z výše uvedených údajů jsem zjistila, že cena ÚRS jsou vyšší než tržní cena a že 

firma nemohla pokrýt zakázkami všechny vzniklé náklady, ale i přesto vykazuje 

zisk.   

U cyklostezky Hraběnka byl velký rozdíl u položky podklad z MZK tl. 15 mm, kde 

rozdíl činil 81,18 %. Dále zde byl větší rozdíl u položek spálení pařezů a úprava 

pláně. V zakázce kanalizace a ČOV Nemojov byl rozdíl opět v zemních pracích, 

zejména u hloubení rýh a pažení stěn rýh, a v přesunu hmot, kde se jednalo 

o přesun plastového trubního vedení. U zakázky lesní cesta Trněná byl v obou 

etapách opět největší rozdíl u zemních prací – hloubení rýh a přemístění pařezů, 

a u komunikací – podklad z MZK. U další zakázky polní cesta Lhotka u Přerova byl 

stejně jako u předchozích zakázek největší rozdíl u zemních prací – spálení pařezů, 

přemístění pařezů, hloubení rýh a pažení stěn rýh, dále byl rozdíl u přesunu hmot 

a u vodorovných konstrukcí ve stavebním objektu SO302 a to hlavně u položky 

osazení betonových prstenců. Naopak vodorovné konstrukce u stavebního objektu 

SO301 byly v cenách ÚRS nižší než v realizačních cenách a to zejména v položkách 

podkladní deska z prostého betonu a dlažba z lomového kamene. U opravy toku 

Rožnovské Bečvy byly rozdíly opět u zemních prací, vodorovných konstrukcí 

a přesunu hmot a u poslední zakázky oprava Habrovanského potoka, na rozdíl 

od předchozích zakázek, byly ceny ÚRS u zemních prací nižší než realizační ceny 

a to zejména u položek vodorovné přemístění výkopku, odstranění křovin 

a vykopávky v zemníku. Naopak u přesunu hmot jsou, stejně jako v předchozích 

zakázkách, ceny ÚRS vyšší.  

Z toho vyplývá, že u zemních prací, komunikací a přesunu hmot jsou ceny ÚRS 

nadhodnocené oproti tržním cenám.  
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3.3 Karty rozpočtových ukazatelů 

V této kapitole se zabývám výpočtem rozpočtových ukazatelů společných zařízení 

pozemkových úprav. Všechny stavební objekty ve výše uvedených zakázkách jsem 

zpracovala do karet nákladových ukazatelů objektů pro společné zařízení (NUSZ). 

V každá karta se skládá s několika částí.  

Číslo karty je složeno z písmene označující kategorii a čísla, což je pořadí karty 

v dané kategorii. Kategorií ve stávajícím katalogu je celkem osm: 

• polní cesty – novostavba 

• polní cesty – rekonstrukce 

• úprava stávajících polních cest 

• ozelenění 

• následná péče o výsadbu 

• biokoridory 

• protierozní opatření a protipovodňová opatření 

• rybníky. 

Název a umístění objektu, kde je výstižný název objektu a katastrální území, kde se 

tato stavba nachází. 

Další částí je stavebně-technická charakteristika, kde je popis objektu, například 

skladba vozovky, jaké stavební práce na tom objektu proběhly a další.  

Do doplňujících údajů patří cenová úroveň, tedy v jakém období byl rozpočet 

vytvořen, například II/2011, což znamená, že je to cenová hladina pro druhé 

pololetí pro rok 2011. Všechny rozpočtové ukazatele jsem zpracovala v cenové 

hladině I/2013. Dále je zde zatřídění dle JKSO a CZ-CC, aby bylo jednoduší určit, 

zda jde o shodný objekt a také je zde uveden investor.  

Dále je na kartě část Schematický nákres, kde můžou být situace, podélné či příčné 

řezy nebo půdorysy objektů anebo jejich částí.  

Část Nákladové ukazatele obsahuje tabulku, kde jsou uvedeny ZRN (základní 

rozpočtové ukazatele) na měrnou jednotku.  
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V dalších tabulkách, které jsou v části, která se nazývá Rozhodující údaje, jsou 

měrné jednotky a rozpočtové náklady. V měrných jednotkách je uvedeno celkové 

množství měrných jednotek. V tabulce rozpočtové náklady jsou uvedeny celkové 

náklady, náklady na m.j. a procentuální podíl HSV, PSV a montáže.  

V části Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací jsou rozděleny na HSV, PSV 

a M (montáž). V každé této části je název položky, ZRN a procentuální podíl 

položky na celkové ceně objektu.  

Poslední částí karty jsou Poznámky.   

3.3.1 B – Polní cesty – rekonstrukce 

V kapitole B – Polní cesty – rekonstrukce jsem vytvořila šest karet.  

První karta, s označením B16, je rekonstrukce lesní cesty Hraběnka v obci 

Čechy pod Kosířem. Celkové náklady byly 4 921 273,00 Kč. Celková zastavěná 

plocha cesty je 7 620,00 m2 a celková délka cesty je 5,100 km. Vypočítala jsem tedy 

dva rozpočtové ukazatele, první je 646 Kč/m2 a druhý 965 Kč/m.  

Karta B17 je první etapa rekonstrukce lesní cesty Trněná u obce Ždánice v okrese 

Hodonín. Celkové náklady na výstavbu byly 4 604 334,00 Kč. Rozpočtový ukazatel 

pro zastavěnou plochu, která je 4 655,00 m2, je 989 Kč/m2. Druhý rozpočtový 

ukazatel je na délku cesty, kde celková délka činí 1 330,00 m, a je 3 462 Kč/m.  

Karta B18 je druhá etapa rekonstrukce lesní cesty Trněná u obce Ždánice. Celkové 

náklady na výstavbu byly vyšší o 1 501 818,00 Kč než u první etapy, tedy 

6 106 152,00 Kč. Zastavěná plocha je 4 326,00 m2, což je o 329 m2 méně než 

u první etapy a délka cesty 1 236,00 m, což je o 94 m méně než u první etapy. 

Ale rozpočtové ukazatele jsou vyšší a to 1 412 Kč/m2 a 4 940 Kč/m, což je 

o 423 Kč/m2 a 1 478 Kč/m. Vyšší náklady byly způsobeny tím, že bylo zapotřebí 

odstranit více kusů pařezů, větším objemem odkopávek a prokopávek 

(o 4 404,00 m3 více než u první etapy), vyšší náklady na přemístění výkopku, 

svahování v zářezech, rozprostření ornice, je zde o 124 m více svodnic a o tři kusy 
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více propustků. Naopak u první etapy byly vyšší náklady na podklad ze štěrkodrtě 

o tl. 200 mm a to o 73 226,00 Kč.  

Další kartou s označením B19 je rekonstrukce polní cesty u obce Lhotka u Přerova, 

část Pv13. Celkové náklady na rekonstrukci byly 1 831 302,00 Kč. Zastavěná 

plocha je 980,00 m2 a celková délka cesty je 280,00 m. Rozpočtové ukazatele jsou 

1 869 Kč/m2 a 6 540Kč/m.  

Na kartě B20 je další část rekonstrukce polní cesty u obce Lhotka u Přerova, část 

Pv12. Celkové náklady byly nižší než u části Pv13 o 292 530 Kč, tedy náklady byly 

1 538 772,00 Kč. Zastavěná plocha je 1 098,48 m2 a délka cesty 313,85 m. 

Rozpočtové ukazatele jsou 1 401 Kč/m2 a 4 903 Kč/m.  

Poslední kartou v kapitole B je třetí část rekonstrukce polní cesty u obce Lhotka 

u Přerova, část Pd04. Číslo karty je B21. Celkové náklady byly 1 336 061,00 Kč.  

Celková zastavěná plocha je 1 186,26 m2 a délka rekonstruované cesty je 395,42 m. 

Rozpočtové ukazatele jsou 1 126 Kč/m2 a 3 379 Kč/m.  

U těchto tří částí rekonstrukce polní cesty u obce Lhotka u Přerova jsou rozdíly 

v rozpočtových ukazatelích. U rozpočtových ukazatelů zastavěné plochy rozdíly 

nejsou tak vysoké, ale u rozpočtových ukazatelů na délku cesty jsou rozdíly velké. 

Je to způsobeno zejména různým povrchem komunikací. Část Pv13 má celý povrch 

z asfaltu, část Pv12 má 81 m cesty povrch z asfaltu a 232 m má povrch ze štěrku 

a části Pv04 je povrch ze štěrku. Velký rozdíl u části Pv13 a Pd04 u rozpočtového 

ukazatele délky cesty je také způsobeno tím, že u Pd04 nejsou příkopové žlaby. 

Přehled RU polní cesty Lhotka u Přerova je zobrazen v tabulce 3.3 – 1. 

Tabulka 3.3 – 1 – Porovnání RU u polní cesty Lhotka u Přerova 

Číslo karty 
Celkové 
náklady 

[Kč] 

Zastavěná 
plocha [m2] 

RU 
[Kč/m2] 

Délka cesty 
[m] 

RU 
[Kč/m] 

B19 1 831 302,00 0 980,00 1 869 280,00 6 540 
B20 1 538 772,00 1 098,48 1 401 313,85 4 903 
B21 1 336 061,00 1 186,26 1 126 395,42 3 379 

 

  



Původní povrch cesty byl hliněný, proto bylo rozhodnuto o rekonstrukci. Šířka

komunikace je 3,00 m a 0,50 m jsou nezpevněné krajnice ze štěrkodrti, tedy

celková šířka je 3,50 m. Komunikace je dvouproudá. Celková délka

komunikace je 2,452 km. Navrhovaná rychlost je 30 km/h. Povrch se skládá ze

štěrkodrti 0/63 tl. 200 mm a mechanicky zpevněného kameniva 0/45

tl. 150 mm. Příčný sklon vozvky jsou 2,0 %. Odvodnění cesty je řešno pomocí

B16Karta nákladového ukazatele objektu spole čného za řízení - NUSZ Číslo karty:

LC Hraběnka - cyklostezka

Název a umíst ění objektu: Schématický nákres:

Čechy pod KosířemKatastrální území:

Název objektu:

Stavebn ě-technická charakteristika:

Situace:

-7
5

 -

podélných a příčných sklonů. 

I/2013

Doplňující údaje:

Zatřídění dle JKSO: 822 2

Cenová úroveň:

Investor: Lesy ČR, s.p., Lesní správa Prostějov

Zatřídění dle CZ-CC: 211 219

Příčný řez:

Investor: Lesy ČR, s.p., Lesní správa Prostějov



Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddíl ů konstrukcí a prací:

M.j. M.j. % %

100,0 0,0

1 7,7 0,0

5 92,3 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

Rozhodující údaje: 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP 0,0 0,0

m DC 0,0 0,0

- 0,0 0,0

4 541 668,00

7 620,00

M.j.

Zastavěná plocha

Délka cesty

-

5 100,00

-

Množství celkem

Měrné jednotky:

-
Komunikace

646

ZRN [Kč/M.j.]

- -

ZRN

HSV 4 921 273,00

Zemní práce 379 605,00

Název položky

m DC 965 -

Název položky:

m2 ZP

ZRN [Kč/M.j.] Název položky ZRN

PSV 0,00

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP m DC - - 0,0 0,0

646 965 - - 100,0 0,0 0,0

646 965 - - 100,0 0,0 0,0

0 0 - - 0,0 0,0 0,0

0 0 - - 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 100,0

Poznámky:

-7
6

 -

- -

Rozpočtové náklady:

Název položky: M.j.
Náklady 
celkem

Náklady na M.j.

- -

ZRN

Kč

M 0,00

%

4 921 273

HSV 4 921 273

PSV 0

Montáž 0

CELKEM 4 921 273,00



Název objektu:

Stavebn ě-technická charakteristika:

Lesní cesta Trněná se nachází u obce Ždánice v okrese Hodonín. I. etapa
rekonstrukce cesty probíhala na 0,000 km až 1,330 km. Šířka komunikace je
3,5 m, délka 1,330 km a návrhová rychlost 20 km/h. Jsou zde vybudovány
propustky, čela a vtokové jímky. Zemní pláň je vyprofilovaná do příčného
střechovitého sklonu 4 % a uhutněna. Na uhutněném povrchu je štěrkodrť
frakce 0 - 63 mm, tloušťky 200 mm. Na tomto povrchu je dále vrstva
vibrovaného štěrku tloušťky 150 mm a vrstva z mechanicky zpevněného
kameniva tl. 150 mm. Na cestě jsou osazney ocelové svodnice.

ŽdániceKatastrální území:

B17Karta nákladového ukazatele objektu spole čného za řízení - NUSZ Číslo karty:

LC Trněná I. etapa

Název a umíst ění objektu: Schématický nákres:

Situace:

- 7
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 -

Investor: Lesy ČR, s.p., LS Bučovice

Zatřídění dle CZ-CC: 211 219

kameniva tl. 150 mm. Na cestě jsou osazney ocelové svodnice.

Zatřídění dle JKSO: 822 29

Cenová úroveň: I/2013

Doplňující údaje:

Investor: Lesy ČR, s.p., LS Bučovice



Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddíl ů konstrukcí a prací:

M.j. M.j. % %

100,0 0,0

1 18,5 0,0

2 0,2 0,0

4 7,4 0,0

5 68,4 0,0

Rozhodující údaje: 9 5,3 0,0

99 0,2 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP 0,0 0,0

m DC 0,0 0,0

- 0,0 0,0

Ostatní konstrukce

m DC 3 462 -

Název položky ZRN

PSV 0,00

3 151 247,00

ZRN

HSV 4 604 334,00

Zemní práce 851 282,00

Název položky

-
Zakládání

989

ZRN [Kč/M.j.]

- -

ZRN [Kč/M.j.]

Přesun hmot

Vodorovné konstrukce

Komunikace

-

1 330,00

-

Množství celkem

Měrné jednotky:

Název položky: M.j.

m2 ZP

Zastavěná plocha 4 655,00

245 273,00

8 394,00

7 530,00

340 608,00

Délka cesty

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP m DC - - 0,0 0,0

989 3 462 - - 100,0 0,0 0,0

989 3 462 - - 100,0 0,0 0,0

0 0 - - 0,0 0,0 0,0

0 0 - - 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 100,0

Poznámky:

- 7
8

 -

CELKEM 4 604 334,00

ZRN

Kč

4 604 334

HSV 4 604 334

PSV 0

Montáž 0

%

Rozpočtové náklady:

Název položky: M.j.

- -

Náklady 
celkem

Náklady na M.j.

M 0,00- -



B18Karta nákladového ukazatele objektu spole čného za řízení - NUSZ Číslo karty:

LC Trněná II. etapa

Název a umíst ění objektu: Schématický nákres:

Název objektu:

Stavebn ě-technická charakteristika:

Lesní cesta Trněná se nachází u obce Ždánice v okrese Hodonín. II. etapa
rekonstrukce cesty probíhala na 1,330 km až 2,566 km. Šířka komunikace je
3,5 m, délka 1,236 km a návrhová rychlost 20 km/h. Jsou zde vybudovány
propustky, čela a vtokové jímky. Zemní pláň je vyprofilovaná do příčného
střechovitého sklonu 4 % a uhutněna. Na uhutněném povrchu je štěrkodrť
frakce 0 - 63 mm, tloušťky 200 mm. Na tomto povrchu je dále vrstva
vibrovaného štěrku tloušťky 150 mm a vrstva z mechanicky zpevněného
kameniva tl. 150 mm. Na cestě jsou osazney ocelové svodnice.

ŽdániceKatastrální území:

Situace:

Zatřídění dle JKSO: 822 29

- 7
9

 -

Investor: Lesy ČR, s.p., LS Bučovice

Zatřídění dle CZ-CC: 211 219

kameniva tl. 150 mm. Na cestě jsou osazney ocelové svodnice.

Cenová úroveň: I/2013

Doplňující údaje:

Investor: Lesy ČR, s.p., LS Bučovice



Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddíl ů konstrukcí a prací:

M.j. M.j. % %

100,0 0,0

1 35,9 0,0

2 0,3 0,0

4 3,0 0,0

5 52,6 0,0

Rozhodující údaje: 9 8,0 0,0

99 0,3 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP 0,0 0,0

m DC 0,0 0,0

- 0,0 0,0

Délka cesty

-

1 236,00

-

Množství celkem

Měrné jednotky:

Název položky: M.j.

m2 ZP

Zastavěná plocha 4 326,00

486 311,00

17 353,00

16 566,00

182 600,00
-

Zakládání

Přesun hmot

Vodorovné konstrukce

Komunikace

ZRN

PSV 0,00

3 210 162,00

ZRN

HSV

Ostatní konstrukce

m DC 4 940 -

Název položky

6 106 152,00

Zemní práce 2 193 160,00

Název položky

1 412

ZRN [Kč/M.j.]

- -

ZRN [Kč/M.j.]

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP m DC - - 0,0 0,0

1 412 4 940 - - 100,0 0,0 0,0

1 412 4 940 - - 100,0 0,0 0,0

0 0 - - 0,0 0,0 0,0

0 0 - - 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 100,0

Poznámky:

Náklady 
celkem

Náklady na M.j.

M 0,00- -

- -

ZRN

Kč

6 106 152

HSV 6 106 152

PSV 0

Montáž 0

%

Rozpočtové náklady:

Název položky: M.j.

CELKEM 6 106 152,00

- 8
0

 -



Polní cesta se nachází u Lhotky u Přerova a jedná se o rekonstrukci. Slouží
k přístupu do lokalit Nivky, Čtvrtka a U kříže. Délka komunikace je 0,280 km,
šířka 3,5 m. Cesta je jednopruhová, obousměrná. Při rekonstrukci proběhla
sanace podloží, tedy zvýšeni únosnosti. V 0,013 km, 0,050 km a 0,215 km je
levostranné odvodnění polní cesty do odvodňovacích rigolů a vpustí. Byly
upraveny směrové, výškové a šířkové parametry polní cesty. Zemní pláň pod
nově navrženou konstrukcí cesty je stabilizován obsahem 3,0 % objemu

Katastrální území:

B19Karta nákladového ukazatele objektu spole čného za řízení - NUSZ Číslo karty:

Polní cesta Lhotka u P řerova Pv13

Název a umíst ění objektu: Schématický nákres:

Lhotka u Přerova

Název objektu:

Stavebn ě-technická charakteristika:

Situace:

nehašeného vápna v objemu zeminy do hloubky 0,3 m. Komunikace je
z nových konstrukčních vrstev a to: 
     - asfaltová obrusná vrstva ACO11 50/70                    40 mm
     - asfaltový spojovací postřik 0,40 kg/m2
     - asfaltová ložní vrstva ACP16 50/70                          40 mm
     - asfaltový spojovací postřik 0,40 kg/m2
     - mechanicky zpevněné kamenivo MZK170              170 mm
     - štěrkodrť ŠD170 fr.0-63mm                                     170 mm
     - hutnění pláně  Edef = 30 Mpa
     - vápenná stabilizace                                                 300 mm
      Celková tlouš ťka úpravy                                        720 mm

Příčný sklon pro asfaltový povrch jsou 3 %, pro štěrkový 4,0 % a nezpevněné
krajnice, které jsou široké 0,5 m, mají sklon 8,0 %. U sjezdu na silinici III/4362
je sjezd proveden z dlážděného povrchu a je lemován silničním betonovým
obrubníkem z betonu C16/20.

I/2013

Doplňující údaje:

Investor: Mze ČR, Pozemkový úřad Přerov

Zatřídění dle CZ-CC:

- 8
1

 - 

211 219

Zatřídění dle JKSO: 822 29

Cenová úroveň:

Příčný řez:

Investor: Mze ČR, Pozemkový úřad Přerov



Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddíl ů konstrukcí a prací:

M.j. M.j. % %

99,9 0,0

1 14,8 0,0

2 2,1 0,0

4 0,1 0,0

5 61,3 0,0

Rozhodující údaje: 8 1,7 0,0

9 19,0 0,0

99 0,9 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP 0,0 0,0

m DC 0,0 0,0Délka cesty

m2 ZP 1 869

ZRN [Kč/M.j.]

- -
HSV 1 829 583,00

Zemní práce 271 715,00

ZRN [Kč/M.j.]

-

280,00

-

Množství celkem

Měrné jednotky:

Název položky: M.j.

Zastavěná plocha 980,00

Název položky ZRN

PSV 0,00

Vodorovné konstrukce

Komunikace

38 771,00

1 009,00

1 121 912,00

Název položky ZRN

-
Zakládání

Přesun hmot

Ostatní konstrukce

16 598,00

31 465,00

348 113,00

Trubní vedení

m DC 6 540 -

- 0,0 0,0

- 0,1 0,0

46-M 0,0 0,0

OST 0,1 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP m DC - - 0,0 0,0

1 869 6 540 - - 100,0 0,0 0,0

1 867 6 534 - - 99,9 0,0 0,0

0 0 - - 0,0 0,0 0,0

2 6 - - 0,1 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 100,0

Poznámky:

Náklady 
celkem

Náklady na M.j.

M 1 719,00

Zemní práce při extr.mont.pracích

- -

Rozpočtové náklady:

Název položky: M.j.

- -

ZRN

Kč

1 831 302

HSV 1 829 583

PSV 0

Montáž 1 719

%

219,00

Ostatní 1 500,00

CELKEM 1 831 302,00

- 8
2

 -



Polní cesta se nachází u Lhotky u Přerova a jedná se o rekonstrukci. Slouží

k přístupu do lokalit Za humny. Délka komunikace je 0,313 85 km, šířka 3,5 m.

Cesta je jednopruhová, obousměrná. Při rekonstrukci proběhla sanace podloží,

tedy zvýšeni únosnosti. V 0,000 km a 0,080 km je levostranné odvodnění polní

cesty do odvodňovacích rigolů a vpustí. Byly upraveny směrové, výškové a

šířkové parametry polní cesty. Zemní pláň pod nově navrženou konstrukcí

cesty je stabilizován obsahem 3,0 % objemu nehašeného vápna v objemu

B20Karta nákladového ukazatele objektu spole čného za řízení - NUSZ Číslo karty:

Polní cesta Lhotka u P řerova Pv12

Název a umíst ění objektu: Schématický nákres:

Lhotka u PřerovaKatastrální území:

Název objektu:

Stavebn ě-technická charakteristika:

Situace:

- 8
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 -

cesty je stabilizován obsahem 3,0 % objemu nehašeného vápna v objemu

zeminy do hloubky 0,3 m. Komunikace je z nových konstrukčních vrstev, od

0,000 km do 0,081 km je asfaltový povrch a od 0,081 do 0,313 85 km je

štěrkový povrch. Komunikace s asfaltovým povrchem je na uhutněné pláni

podklad ze štěrkodrti tl 170 mm, na štěrkodrti je mechanicky zpevněné

kamenivo tl. 170 mm a povrch je z asfaltového spojovacího postřiku, asfaltové

ložní vrstvy tl. 40 mm, další asfaltový spojovací postřik a úplně na povrchu je

asfaltová obrusná vrstva tl. 40 mm. Komunikace ze štěrkodrti má také na

uhutněné pláni podklad ze štěrkodti tl 170 mm a na povrchu je kalený štěrk

vyplněný kalící maltou tl. 250 mm. Příčný sklon pro asfaltový povrch jsou 3 %,

pro štěrkový 4,0 % a nezpevněné krajnice, které jsou široké 0,5 m, mají sklon

8,0 %. U sjezdu na silinici III/4362 je sjezd proveden z dlážděného povrchu a je

lemován silničním betonovým obrubníkem z betonu C16/20.

Doplňující údaje:

I/2013

Investor: Mze ČR, Pozemkový úřad Přerov

Zatřídění dle CZ-CC: 211 219

Zatřídění dle JKSO: 822 29

Cenová úroveň:

Příčný řez:

Investor: Mze ČR, Pozemkový úřad Přerov



Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddíl ů konstrukcí a prací:

M.j. M.j. % %

98,2 0,0

1 28,5 0,0

2 0,7 0,0

4 0,2 0,0

5 56,0 0,0

Rozhodující údaje: 8 1,6 0,0

9 10,4 0,0

99 0,8 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP 0,0 0,0

m DC 0,0 0,0

- 0,0 0,0

Délka cesty

-

313,85

-

Množství celkem

Měrné jednotky:

Název položky: M.j.

m2 ZP

Zastavěná plocha 1 098,48

-
Zakládání

1 401

ZRN [Kč/M.j.]

- -

ZRN [Kč/M.j.]

Přesun hmot 12 901,00

24 480,00

Ostatní konstrukce 159 274,00

11 097,00

Vodorovné konstrukce 2 983,00

Komunikace 861 596,00

ZRN

HSV 1 510 445,00

Zemní práce 438 114,00

Název položky Název položky ZRN

PSV 0,00

Trubní vedení

m DC 4 903 -

- 0,0 0,0

- 1,8 0,0

46-M 1,7 0,0

OST 0,1 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP m DC - - 0,0 0,0

1 401 4 903 - - 100,0 0,0 0,0

1 375 4 813 - - 98,2 0,0 0,0

0 0 - - 0,0 0,0 0,0

26 90 - - 1,8 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 100,0

Poznámky:

- 8
4

 -

Náklady 
celkem

Náklady na M.j.

- -

%

Rozpočtové náklady:

Název položky: M.j.

ZRN

Kč

1 538 772

HSV 1 510 445

PSV 0

Montáž

M 28 327,00

Zemní práce při extr.mont.pracích

- -

Ostatní 1 500,00

26 827,00

CELKEM 1 538 772,00

28 327



Katastrální území:

Název objektu:

Stavebn ě-technická charakteristika:

B21Karta nákladového ukazatele objektu spole čného za řízení - NUSZ Číslo karty:

Doplňková polní cesta Lhotka u P řerova Pd4

Název a umíst ění objektu: Schématický nákres:

Lhotka u Přerova

Polní cesta se nachází u Lhotky u Přerova a jedná se o rekonstrukci. Slouží

k přístupu do lokalit Čtvrtka. Délka komunikace je 0,395 42 km, šířka 3,0 m.

Cesta je jednopruhová, obousměrná. Při rekonstrukci proběhla sanace podloží,

tedy zvýšeni únosnosti. Na 0,040 km až 0,155 km je protierozní mez a trubní

propustek DN 400 mm na 0,095 km, který je vyústěn do kanalizačního potrubí.

Byly upraveny směrové, výškové a šířkové parametry polní cesty. Zemní pláň

Situace:

Investor: Mze ČR, Pozemkový úřad Přerov

Zatřídění dle CZ-CC: 211 219

Zatřídění dle JKSO: 822 29

Cenová úroveň: I/2013

- 8
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 -

pod nově navrženou konstrukcí cesty je stabilizován obsahem 3,0 % objemu

nehašeného vápna v objemu zeminy do hloubky 0,3 m. Komunikace je

z nových konstrukčních vrstev a to :

     - zatravňovací vrstva ZV50                                50 mm

     - kalený štěrk KŠ200 fr.32-63mm                    150 mm

     - štěrkodrť ŠD150 fr.0-63mm                           150 mm

     - hutnění pláně  Edef = 30 Mpa

     - vápenná stabilizace                                        300 mm

      Celková tlouš ťka úpravy                              650 mm

Příčný sklon jsou 4,0 % a komunikace je bez krajnic. Hospodářské sjezdy jsou

z podkladu z kladeného štěrku tl. 150 mm a povrch je ze zatravňovací vrstvy tl.

50 mm.

Doplňující údaje:

Příčný řez:

Investor: Mze ČR, Pozemkový úřad Přerov



Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddíl ů konstrukcí a prací:

M.j. M.j. % %

99,9 0,0

1 31,9 0,0

2 0,2 0,0

3 0,1 0,0

4 1,6 0,0

Rozhodující údaje: 5 54,8 0,0

8 5,8 0,0

9 4,2 0,0

99 1,3 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP 0,0 0,0

m DC 0,0 0,0

- 0,0 0,0

Komunikace

m DC 3 379 -

Název položky ZRN

PSV 0,00

ZRN [Kč/M.j.]

Ostatní konstrukce 55 512,00

Přesun hmot 17 565,00

732 463,00

Trubní vedení 77 481,00

2 838,00

Svislé a kompletní konstrukce 1 583,00

Vodorovné konstrukce 21 218,00

ZRN

HSV 1 334 561,00

Zemní práce 425 901,00

Název položky

-

395,42

-

Množství celkem

Měrné jednotky:

Název položky: M.j.

m2 ZP

Zastavěná plocha 1 186,26

-
Zakládání

1 126

ZRN [Kč/M.j.]

- -

Délka cesty

- 0,0 0,0

- 0,1 0,0

OST 0,1 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP m DC - - 0,0 0,0

1 126 3 379 - - 100,0 0,0 0,0

1 125 3 375 - - 99,9 0,0 0,0

0 0 - - 0,0 0,0 0,0

1 4 - - 0,1 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 100,0

Poznámky:

1 500

CELKEM 1 336 061,00

1 500,00

- -

0

Montáž

M 1 500,00

Ostatní

 - 8
6

 -

Náklady 
celkem

Náklady na M.j.

- -

%

Rozpočtové náklady:

Název položky: M.j.

ZRN

Kč

1 336 061

HSV 1 334 561

PSV
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3.3.2 D - Ozelenění 

Do kapitoly D – Ozelenění jsem zařadila jen jednu kartu. 

V kartě D28 s názvem Sadové úpravy Lhotka u Přerova, jsem vypočítala dva 

rozpočtové ukazatele. Celkové náklady sadových úprav byly 193 246,00 Kč. 

Ozeleněná je plocha 1 405,00 m2 a celkem zde byly vysázeno 281 ks dřevin. 

Rozpočtový ukazatel zastavěné plochy je 138 Kč/m2 a náklady na vysazení jedné 

dřeviny jsou 688 Kč/ks. 

  



Sadové úpravy u obce Lhotka u Přerova proběhly u polní cesty, u interakčních

prvků a v oblasti Nivky. Jedná se o břeh, který má chránit obec před

přívalovými dešti. Výsadba dřevin je velmi pestrá a má v budoucnu sloužit i

k rozšíření dřevin do okolí. Jsou zde stromy – jeřáb břek, lípa malolistá, dub

Katastrální území:

Název objektu:

Stavebn ě-technická charakteristika:

D28Karta nákladového ukazatele objektu spole čného za řízení - NUSZ Číslo karty:

Sadové úpravy Lhotka u P řerova

Název a umíst ění objektu: Schématický nákres:

Lhotka u Přerova

Výsadbové schéma A:

letní, habr obecný, javor babyka a keře – svída obecná, ptačí zob obecný, brslen

evropský a líska obecná. Pro liniové zeleně jsou využity lesnické odrostky do

180 cm a prostokořenné keře. Sadové úpravy byly rozděleny do dvou úseků A a

B. Celková plocha výsdby je 1 405 m2. Stromy jsou vysázeny 3 metry od sebe a

keře 1 metr. Stromy jsou chráněny proti okusu idividuální ochranou a nátěrem.

Tři roky po výsadbě se musí zamezit prorůstajícím plevelům. 

Investor: Mze ČR, Pozemkový úřad Přerov

Zatřídění dle CZ-CC:

Zatřídění dle JKSO: 832 29

Cenová úroveň: I/2013

- 8
8

 -

Doplňující údaje:

Výsadbové schéma B:

Legenda:

Investor: Mze ČR, Pozemkový úřad Přerov



Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddíl ů konstrukcí a prací:

M.j. M.j. % %

82,9 0,0

D1 3,2 0,0

D2 22,2 0,0

D3 16,0 0,0

D4 20,7 0,0

Rozhodující údaje: D5 20,7 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP 0,0 0,0

ks 0,0 0,0

2. rok péče

ks 688 -

Název položky ZRN

PSV 0,00

ZRN [Kč/M.j.]

40 045,00

42 920,00

Výsadba keřů 30 963,00

1. rok péče 40 045,00

ZRN

HSV 160 253,00

Příprava území 6 280,00

Název položky

-

281,00

-

Množství celkem

Měrné jednotky:

Název položky: M.j.

m2 ZP

Zastavěná plocha 1 405,00

-
Výsadba odrostků

138

ZRN [Kč/M.j.]

- -

Počet dřevin

- 0,0 0,0

- 17,1 0,0

22-M 2,1 0,0

46-M 15,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP ks - - 0,0 0,0

138 688 - - 100,0 0,0 0,0

114 570 - - 82,9 0,0 0,0

0 0 - - 0,0 0,0 0,0

23 117 - - 17,1 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 100,0

Poznámky:

32 993

CELKEM 193 246,00

Zemní práce při extr. Mont. Pracích 28 993,00

4 000,00

- -

0

Montáž

M 32 993,00

Montáže oznam. a zabezp. zařízení- 8
9

 -

Náklady 
celkem

Náklady na M.j.

- -

%

Rozpočtové náklady:

Název položky: M.j.

ZRN

Kč

193 246

HSV 160 253

PSV
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3.3.3 G – Protierozní opatření a protipovodňová opatření 

Do kapitoly G – Protierozní opatření a protipovodňová opatření jsem přidala šest 

karet. Do této kapitoly jsem přidala jednu novou zkratku a to DS – délka svodnice.  

První karta s označením G11 je propust v km 0,970 – LC Hraběnka u obce Čechy 

pod Kosířem. Celkové náklady na propust byly 294 584,44 Kč. Na této kartě jsem 

vypočítala jen jeden rozpočtový ukazatel. Celková zastavěná plocha je 34,00 m2 

a RU je 8 664 Kč/m2.  

Druhá karta má označení G12, jedná se o propust v km 1,245 – LC Hraběnka u obce 

Čechy pod Kosířem. Celkové náklady na tento propust byly 278 077,90 Kč. 

Zastavěná plocha je 31,00 m2 a RU 8 970 Kč/m2. Rozpočtové ukazatele obou 

propustů, jsou přibližně stejné, protože byly použity stejné materiály a proběhly 

zde i stejné stavební práce. Rozdíl mezi těmito dvěma ukazateli je jen 306 Kč/m2. 

Na další kartě, s označením G13, jsou průlehy na lesní cestě Hraběnka u obce 

Čechy pod Kosířem. Celkové náklady na průlehy jsou 110 521,00 Kč. Zastavěná 

plocha je 49,02 m2 a RU je 2 255 Kč/m2.  

Na kartě G14 jsou svodnice na lesní cestě Hraběnka u obce Čechy pod Kosířem. 

Náklady na svodnice byly 225 917,30 Kč. Celková zastavěná plocha je 25,20 m2 

a délka svodnice je 16,50 m. Rozpočtové ukazatele jsou 8 965 Kč/m2 a 13 692 

Kč/m.  

Na další kartě, která má označení G15, je odvodnění polní cesty u obce 

Lhotka u Přerova. Cesta je odvodněna betonovým potrubím a povrchová voda je 

svedena do kanalizace. Celkové náklady byly 1 421 762,00 Kč. Délka 

odvodňovacího potrubí je 264,00 m a RU je 5 385 Kč/m.  

Poslední kartou v této kapitole je ochranný zemní val, který má označení G 16. 

Tento zemní val byl vybudován u obce Lhotka u Přerova. Náklady na výstavbu byly 

1 578 675 Kč. Celková zastavěná plocha je 76,50 m2 a obestavěný prostor 

941,15 m3. Rozpočtové ukazatele jsou 20 636 Kč/m2 a 1 677 Kč/m3.  

  



Název objektu:

Stavebn ě-technická charakteristika:

Propust se nachází na 0,970 km na cyklostezce Hraběnka u obce Čechy pod

Kosířem. Čela propustu jsou z lomového kamene a vyspárované cementovou

maltou. Pod čely jsou betonové základy C 16/20, hloubky 0,8 m a šířky 0,5 m.

Koryto propustu je také z lomového kamene tl. 150 mm uložené na

cementovou maltu tl. 100 mm a vyspárované cementovou maltou. Spád koryta

Čechy pod KosířemKatastrální území:

G11Karta nákladového ukazatele objektu spole čného za řízení - NUSZ Číslo karty:

Propust v km 0,970 - LC Hrab ěnka

Název a umíst ění objektu: Schématický nákres:

Situace:

Investor: Lesy ČR, s.p., Lesní správa Prostějov

Zatřídění dle CZ-CC:

cementovou maltu tl. 100 mm a vyspárované cementovou maltou. Spád koryta

je 9,6 %. Na propustí je betonová deska C 16/20, tl. 250 mm. Kvůli bezpečnosti

je zde zřízeno ocelové zábradlí do výšky 1,1 m a délky 8,0 m. Zábradlí je

kotveno betonovými patkami C 25/30. Vozovka je ze štěrkodrti a mechanicky

zpevněného kameniva.

I/2013

Doplňující údaje:

Zatřídění dle JKSO: 831 12

Cenová úroveň:

215 342

- 9
1

 -

Příčný řez:

Investor: Lesy ČR, s.p., Lesní správa Prostějov



Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddíl ů konstrukcí a prací:

M.j. M.j. % %

100,0 0,0

1 8,2 0,0

2 12,0 0,0

3 35,9 0,0

4 3,4 0,0

Rozhodující údaje: 5 13,3 0,0

6 13,3 0,0

9 13,9 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP 0,0 0,0

- 0,0 0,0

ZRN

HSV 294 584,44

Zemní práce 24 286,80

Název položky Název položky ZRN

PSV 0,00

35 249,64

Svislé a kompletní konstrukce 105 618,00

Vodorovné konstrukce 10 132,00

- - -

Ostatní konstrukce a práce 40 886,00

39 100,00

Úpravy povrchů 39 312,00

Komunikace

-
Zakládání

8 664

ZRN [Kč/M.j.]

- -

ZRN [Kč/M.j.]

-

-

-

-

Množství celkem

Měrné jednotky:

Název položky: M.j.

m2 ZP

Zastavěná plocha 34,00

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP - - - 0,0 0,0

8 664 - - - 100,0 0,0 0,0

8 664 - - - 100,0 0,0 0,0

0 - - - 0,0 0,0 0,0

0 - - - 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 100,0

Poznámky:

CELKEM 294 584,44

Montáž 0

0,00

%

M

PSV 0

- -

- 9
2

 -

- -

Rozpočtové náklady:

Název položky: M.j.
Náklady 
celkem

Náklady na M.j.

ZRN

Kč

294 584

HSV 294 584



G12Karta nákladového ukazatele objektu spole čného za řízení - NUSZ Číslo karty:

Propust v km 1,245 - LC Hrab ěnka

Název a umíst ění objektu: Schématický nákres:

Čechy pod KosířemKatastrální území:

Název objektu:

Stavebn ě-technická charakteristika:

Propust se nachází na 1,245 km na cyklostezce Hraběnka u obce Čechy pod

Kosířem. Čela propustu jsou z lomového kamene a vyspárované cementovou

maltou. Pod čely jsou betonové základy C 16/20, hloubky 0,8 m a šířky 0,5 m.

Koryto propustu je také z lomového kamene tl. 150 mm uložené na

cementovou maltu tl. 100 mm a vyspárované cementovou maltou. Spád koryta

Situace:

I/2013

Doplňující údaje:

831 12Zatřídění dle JKSO:

Cenová úroveň:

215 342

Lesy ČR, s.p., Lesní správa Prostějov

- 9
3

 -

Investor:

Zatřídění dle CZ-CC:

cementovou maltu tl. 100 mm a vyspárované cementovou maltou. Spád koryta

je 5,9 %. Na propustí je betonová deska C 16/20, tl. 250 mm. Kvůli bezpečnosti

je zde zřízeno ocelové zábradlí do výšky 1,1 m a délky 8,0 m. Zábradlí je

kotveno betonovými patkami C 25/30. Vozovka je ze štěrkodrti a mechanicky

zpevněného kameniva.

Příčný řez:

Lesy ČR, s.p., Lesní správa ProstějovInvestor:



Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddíl ů konstrukcí a prací:

M.j. M.j. % %

100,0 0,0

1 7,7 0,0

2 15,1 0,0

3 33,3 0,0

4 3,3 0,0

Rozhodující údaje: 5 12,8 0,0

6 13,1 0,0

9 14,7 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

31,00

m2 ZP

Zastavěná plocha

-

-

-

-

Množství celkem

Měrné jednotky:

Název položky:

-
Zakládání

8 970

ZRN [Kč/M.j.]

- -

ZRN

HSV 278 077,90

Zemní práce 21 428,20

Název položky

35 650,00

36 316,00

42 071,70

Svislé konstrukce 92 488,00

Vodorovné konstrukce 9 238,00

Ostatní konstrukce a práce 40 886,00

Komunikace

- - -

ZRN [Kč/M.j.]

Úprava povrchů

M.j.

ZRN

PSV 0,00

Název položky

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP - - - 0,0 0,0

8 970 - - - 100,0 0,0 0,0

8 970 - - - 100,0 0,0 0,0

0 - - - 0,0 0,0 0,0

0 - - - 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 100,0

Poznámky:

- -

Rozpočtové náklady:

Název položky: M.j.
Náklady 
celkem

Náklady na M.j.

- -

M 0,00

%

ZRN

Kč

278 078

HSV 278 078

PSV 0

Montáž 0

CELKEM 278 077,90

- 9
4

 -



Název objektu:

Stavebn ě-technická charakteristika:

Čechy pod KosířemKatastrální území:

G13Karta nákladového ukazatele objektu spole čného za řízení - NUSZ Číslo karty:

Průlehy - LC Hrab ěnka

Název a umíst ění objektu: Schématický nákres:

Průlehy se nachází na cyklostezce Hraběnka u obce Čechy pod Kosířem.

Celkem jsou zde tři. Průlehy jsou z dlažby z lomového kamene tl. 150 mm a

dlažba je uložena do betonu C20/25 tl. 100 mm a podklad je ze štěrkodrti

tl. 150 mm. Vyspárované jsou cementovou maltou MC15. Podélný pád příkopu

jsou 2% a příčný spát 1:10.

Situace:

- 9
5

 -

Investor: Lesy ČR, s.p., Lesní správa Prostějov

Zatřídění dle CZ-CC:

I/2013

Doplňující údaje:

Zatřídění dle JKSO:

Cenová úroveň:

Příčný řez:



Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddíl ů konstrukcí a prací:

M.j. M.j. % %

100,0 0,0

1 3,9 0,0

2 7,5 0,0

5 88,6 0,0

0,0 0,0

Rozhodující údaje: 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

Název položky ZRN

PSV 0,00

- - -

ZRN [Kč/M.j.]

-
Zakládání

Komunikace

HSV

zemní práce
2 255

ZRN [Kč/M.j.]

- -

-

-

-

Zastavěná plocha 49,02

Název položky

Množství celkem

Měrné jednotky:

Název položky: M.j.

m2 ZP

8 280,00

97 891,00

ZRN

110 521,00

4 350,00

-

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP - - - 0,0 0,0

2 255 - - - 100,0 0,0 0,0

2 255 - - - 100,0 0,0 0,0

0 - - - 0,0 0,0 0,0

0 - - - 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 100,0

Poznámky:

- 9
6

 -

CELKEM 110 521,00

ZRN

Kč

110 521

HSV 110 521

PSV 0

Montáž 0

%

Rozpočtové náklady:

Název položky: M.j.

- -

Náklady 
celkem

Náklady na M.j.

M 0,00- -



Název objektu:

Stavebn ě-technická charakteristika:

Katastrální území:

G14Karta nákladového ukazatele objektu spole čného za řízení - NUSZ Číslo karty:

Svodnice - LC Hrab ěnka

Název a umíst ění objektu: Schématický nákres:

Čechy pod Kosířem

Svodnice se nahcází na cyklostezce Hraběnka u obce Čechy pod Kosířem.

Svodnice na komunikaci jsou zřízeny ke svodu vody z povrchu cesty. Základ je

z betonu C30/37 tl. 250 mm, poklad pod základem je ze štěrkpísku tl. 100 mm.

Nad základem jsou betonové opěry z betonu C30/37. Základ a opěry jsou

spojeny žebírkovou ocelí. Šířka svodnice je 300 mm. Překrytá je kompozitní

mříží prefagrid, která má šířku 480 mm a je uložena na ocelový profil L. Z obou

Situace:

Investor: Lesy ČR, s.p., Lesní správa Prostějov

Zatřídění dle CZ-CC: 215 342

Zatřídění dle JKSO: 831 12

Cenová úroveň: I/2013

Doplňující údaje:

- 9
7

 -

mříží prefagrid, která má šířku 480 mm a je uložena na ocelový profil L. Z obou

stran kompozitní mříze je kamenná dlažba tl. 150 mm a vyspárovaná

cementovou maltou. Šířka dlažby je 550 mm a spár 3,0 %. 

Příčný řez:



Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddíl ů konstrukcí a prací:

M.j. M.j. % %

100,0 0,0

1 3,4 0,0

2 19,9 0,0

5 48,2 0,0

6 1,3 0,0

Rozhodující údaje: 8 3,8 0,0

9 23,4 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP 0,0 0,0

m DS 0,0 0,0

Název položky

Trubní vedení

m DS 13 692 -

M.j.

8 628,00

Ostatní konstrukce a práce 52 856,00

44 928,00

Komunikace 108 906,00

Úprava povrchů 2 940,00

ZRN [Kč/M.j.]

HSV 225 917,30

Zemní práce 7 659,30

-
Zakládání

8 965

ZRN [Kč/M.j.]

- -

ZRNNázev položky

m2 ZP

ZRN

PSV 0,00

Délka svodnice

-

16,50

-

Množství celkem

Měrné jednotky:

Název položky:

Zastavěná plocha 25,20

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP m DS - - 0,0 0,0

8 965 13 692 - - 100,0 0,0 0,0

8 965 13 692 - - 100,0 0,0 0,0

0 0 - - 0,0 0,0 0,0

0 0 - - 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 100,0

Poznámky:

CELKEM 225 917,30

Rozpočtové náklady:

Název položky: M.j.

- -

Náklady 
celkem

Náklady na M.j.
%

ZRN

Kč

225 917

HSV 225 917

PSV 0

Montáž 0

- -

- 9
8

 -

M 0,00



Katastrální území:

Název objektu:

Stavebn ě-technická charakteristika:

G15Karta nákladového ukazatele objektu spole čného za řízení - NUSZ Číslo karty:

Odvodn ění polní cesty

Název a umíst ění objektu: Schématický nákres:

Lhotka u Přerova

Jedná se o zatrubnění, které odvádí povrchové vody ze zpevněných ploch a

přilehlého terénu a to je pak svedeno do kanalizace. Je to v oblasti u obce

Lhotka u Přerova. Jsou zde tři větve. Větev A má trouby o průměru 300 mm,

celková délka 118,00 m a jsou zde tři revizní šachty. Větev B má také trouby o

průměru 300 mm, celková délka je 68,00 m a jsou zde dvě revizní šachty.

Větev C má trouby o průměrech 500 mm a 600 mm, celková délka je 78,00 m

Příčný řez:

- 9
9

 -

Investor: Mze ČR, Pozemkový úřad Přerov

Zatřídění dle CZ-CC: 222 319

Zatřídění dle JKSO: 831 14

Cenová úroveň: I/2013

Větev C má trouby o průměrech 500 mm a 600 mm, celková délka je 78,00 m

a má tři revizní šachty. Trouby jsou ze železobetonu, spojování je provedeno

řetězovým ukladačem. Trubní vedení je uloženo na podkladní betonový pražec,

betonové sedlo a obsypáno je zhutněnou zeminou do výše 300 mm nad vrchol

potrubí. Revizní šachty jsou z prefabrikované se vstupním komínem, který je

vyskládaný z betonových skruží o průměru 1 000 mm, prefabrikovaným dnem a 

uzavřené jsou litinovým poklopem. Vstup do šachet je po zabudovaných

vidlicových stupadlech. Dno šachet je usazeno na podkladní vrstvu štěrkopísku

o tl. 150 mm.

Doplňující údaje:

Investor: Mze ČR, Pozemkový úřad Přerov



Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddíl ů konstrukcí a prací:

M.j. M.j. % %

97,7 0,0

1 39,1 0,0

3 2,5 0,0

4 3,8 0,0

5 0,2 0,0

Rozhodující údaje: 8 40,1 0,0

9 0,2 0,0

99 11,8 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

- 0,0 0,0

m DP 0,0 0,0

- 0,0 0,0

Trubní vedení

m DP 5 385 -

Název položky ZRN

PSV 0,00

ZRN [Kč/M.j.]

Přesun hmot 167 147,00

570 728,00

Ostatní konstrukce 3 004,00

35 463,00

Vodorovné konstrukce 53 426,00

Komunikace 2 865,00

ZRN

HSV 1 388 769,00

Zemní práce 556 136,00

Název položky

-

264,00

-

Množství celkem

Měrné jednotky:

Název položky: M.j.

-

- -

-
Svislé a kompletní konstrukce

-

ZRN [Kč/M.j.]

- -

Délka potrubí

- 2,3 0,0

22-M 0,3 0,0

46-M 2,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

- m DP - - 0,0 0,0

- 5 385 - - 100,0 0,0 0,0

- 5 260 - - 97,7 0,0 0,0

- 0 - - 0,0 0,0 0,0

- 125 - - 2,3 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 100,0

Poznámky:

- 1
0

0
 -

32 993

CELKEM 1 421 762,00

Zemní práce při extr. Mont. Pracích 28 993,00

4 000,00

M 32 993,00

Montáže oznam. a zabezp. zařízení

Náklady 
celkem

Náklady na M.j.

- -

%

Rozpočtové náklady:

Název položky: M.j.

ZRN

Kč

1 421 762

HSV 1 388 769

PSV 0

Montáž



Ochranní zemní val je u polní cesty Lhotka a nachází se pod lokalitou Nivky. Byl zřízen

pro usměrnění povrchové vody z okolní oblasti. Je v kombinaci se sypanou hrází pro

dočasné zadržení nárazových přívalových dešťů akumulačním prostorem a regulačním

objektem pro regulaci a usměrnění odtoku povrchové vody do trubního vedení. Délka

zemního valu je 151,0 m. Jedná se o homogenní zemní val a zemní hráz

G16Karta nákladového ukazatele objektu spole čného za řízení - NUSZ Číslo karty:

Ochranný zemní val

Název a umíst ění objektu: Schématický nákres:

Lhotka u PřerovaKatastrální území:

Název objektu:

Stavebn ě-technická charakteristika:

Situace:

- 1
0

1
 - 

zemního valu je 151,0 m. Jedná se o homogenní zemní val a zemní hráz

lichoběžníkového tvaru, sklon je 3,0 %, a z obou stran je zavázán do rostlého terénu.

Násypovým materiálem je zemina jílovotopísčitá. Povrchová úprava je ohumusování

tl. 150 mm a zatravnění. Maximální výška valu je 0,50 m a šířka 1,0 m. Výška hráze je

proměnlivá podle terénu a šířka je 2,65 m. Zátopová plocha je 280 m2 a maximální

výška vody může být 1,25 m. V nejnižším místě zdrže je regulační objekt, který je z

betonu a regulace je prováděná stavidlovým uzávěrem DN 200 mm. Objekt je navázán

na odpadní potrubí vyústěná do propustku. Terén před vtokem je z dlažby z lomového

kamene. Dále je zde bezpečnostní přeliv a horská vpusť - lapač splavenin. 

Doplňující údaje:

I/2013

Investor: Mze ČR, Pozemkový úřad Přerov

Zatřídění dle CZ-CC: 242 052

Zatřídění dle JKSO: 832 39

Cenová úroveň:

Příčný řez:

Investor: Mze ČR, Pozemkový úřad Přerov



Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddíl ů konstrukcí a prací:

M.j. M.j. % %

93,4 0,0

1 70,2 0,0

3 8,4 0,0

4 3,8 0,0

5 2,0 0,0

Rozhodující údaje: 8 4,0 0,0

9 0,2 0,0

99 4,8 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP 0,0 0,0

m3 OP 0,0 0,0

- 0,0 0,0

Obestavěný prostor

-

941,15

-

Množství celkem

Měrné jednotky:

Název položky: M.j.

m2 ZP

Zastavěná plocha 76,50

-
Svislé a kompletní konstrukce

20 636

ZRN [Kč/M.j.]

- -

ZRN [Kč/M.j.]

Přesun hmot 75 452,00

63 049,00

Ostatní konstrukce 3 779,00

133 256,00

Vodorovné konstrukce 60 322,00

Komunikace 31 051,00

ZRN

HSV 1 474 890,00

Zemní práce 1 107 981,00

Název položky Název položky ZRN

PSV 0,00

Trubní vedení

m3 OP 1 677 -

- 6,6 0,0

23-M 3,0 0,0

35-M 3,4 0,0

46-M 0,2 0,0

0,0 0,0

m2 ZP m3 OP - - 0,0 0,0

20 636 1 677 - - 100,0 0,0 0,0

19 280 1 567 - - 93,4 0,0 0,0

0 0 - - 0,0 0,0 0,0

1 357 110 - - 6,6 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 100,0

Poznámky:

- 1
0

2
 -

Náklady 
celkem

Náklady na M.j.

- -

%

Rozpočtové náklady:

Název položky: M.j.

ZRN

Kč

1 578 675

HSV 1 474 890

PSV 0

Montáž

M 103 785,00

Montáže potrubí

Montáž čerpadel, kompr. a vodoh.zař. 53 569,00

Zemní práce při extr.mont.pracích 2 640,00

47 576,00

CELKEM 1 578 675,00

103 785
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3.3.4 I – Vodní toky 

Do katalogu nákladových ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav jsem 

zařadila novou kapitolu i – Vodní toky, jsou zde zařazeny všechny objekty, které se 

týkají opravy toku a objektů vybudovaných na tocích. V této kapitole jsem vytvořila 

osm karet a novou zkratku DT – délka toku.  

První kartou je přehrážka 1 na Habrovanském potoku u obce Olšany u Vyškova. 

Číslo karty je I01. Celkové náklady na výstavbu přehrážky byly 521 572,00 Kč. 

Zastavěná plocha je 58,25 m2 a rozpočtový ukazatel na zastavěnou plochu je 

8 954 Kč/m2. Obestavěný prostor je 143,50 m3 a RU je 3 635 Kč/m3.  

Druhou kartou, která má číslo I02, je přehrážka 2 na Habrovanském potoku u obce 

Olšany u Vyškova. Celkové náklady byly 379 808,35 Kč. Zastavěná plocha této 

přehrážky je 46,25 m2 a obestavěný prostor 112,00 m3. Rozpočtové ukazatele jsou 

8 212 Kč/m2 a 3 391 Kč/m3.  

Karta, s číslem I04, je opět přehrážka 3 na Habrovanském potoku u obce 

Olšany u Vyškova. Celkové náklady byly 790 648,25 Kč. Zastavěná plocha je 

78,00 m2 a RU 10 137 Kč/m2. Celkový obestavěný prostor je 186,00 m3 a RU 

obestavěného prostoru je 4 251 Kč/m3.  

Rozpočtové ukazatele u Přehrážky 1 a Přehrážky 2 jsou přibližně stejné, rozdíl 

u RU zastavěné plochy je 742 Kč/m2 a u obestavěného prostoru 244 Kč/m3. RU 

u Přehrážky 3 jsou výrazně vyšší oproti předchozím dvěma přehrážkám. Je to 

způsobeno zejména použitím více m3 betonu na základovou desku a zdiva 

z lomového kamene v drátěných koších (gabiony), neboť přehrážka je o 0,5 m vyšší 

než předešlé dvě přehrážky. Přehled RU těchto tří objektů je v tabulce 3.3 – 2. 

Tabulka 3.3 – 2 – Porovnání RU u přehrážky Habrovanský potok 

Číslo karty 
Celkové 
náklady 

[Kč] 

Zastavěná 
plocha [m2] RU [Kč/m2] 

Obestavěný 
prostor 

[m3] 
RU [Kč/m3] 

I01 521 572,00 58,25 08 954 143,50 3 635 
I02 379 808,35 46,25 08 212 112,00 3 391 
I04 790 648,25 78,00 10 137 186,00 4 251 
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Na kartě I03 jsou výkopové práceHabrovanského potoka u obce Olšany u Vyškova. 

Celkové náklady na výkopové práce byly 115 159,60 Kč. Délka, na které probíhaly 

výkopové práce, je 48,24 m a rozpočtový ukazatel na délku toku je 2 387 Kč/m. 

Celkový obestavěný prostor je 308,00 m3 a RU je 374 Kč/m3.  

Další kartou, která má číslo I05, je úprava koryta Habrovanského potoka. Celkové 

náklady na úpravu koryta byly 47 286,00 Kč. Délka upravovaného koryta je 8,23 m 

a celkový obestavěný prostor je 39,00 m3. Rozpočtové ukazatele jsou na délku toku 

5 746 Kč/m a na obestavěný prostor 1 212 Kč/m3.  

Brod na Habrovanském potoku je na kartě číslo I06. Náklady na výstavbu brodu 

byly 17 850,00 Kč. Celková zastavěná plocha je 28,43 m2 a rozpočtový ukazatel je 

682 Kč/m2. Obestavěný prostor je 15,00 m3 a RU je 1 190 Kč/m3.  

Na kartě číslo I07 je Oprava koryta toku 1 – Rožnovská Bečva v obci 

Rožnov pod Radhoštěm. Koryto nebylo opravováno souvisle, ale jen poškozené 

části. Náklady na opravu byly 3 648 622,49 Kč. Celkový obestavěný prostor všech 

opravovaných částí je 542,51 m3 a rozpočtový ukazatel je 6 725 Kč/m3.  

Na poslední kartě číslo I08 je Oprava koryta toku 2 – Rožnovská Bečva u obce 

Rožnov pod Radhoštěm. Stejně jako u předchozí karty, i zde nebylo koryto 

opravováno souvisle, ale jen poškozené části. Náklady na opravu činily 

6 412 106,30 Kč. Celkový obestavěný prostor opravovaných částí je 2 275 m3 a RU 

je 2 818 Kč/m3.  

U oprav koryta toku Rožnovské Bečvy je velký rozdíl rozpočtových ukazatelů a to 

o 3 907 Kč/m3. Je to způsobeno zejména tím, že v první části opravy Rožnovské 

Bečvy byl rozsah oprav menší, ale nákladnějších než u druhé části, kde bylo více 

oprav, ale méně nákladné. V první části se opravovaly hlavně patky, svahy, 

betonová křídla a byly přidány kulatiny a kameny k poškozeným přelivným 

hranám. Vdruhé části se hlavně opravovaly nátrže, svahy koryta, pár betonových 

křídel a i zde se přidaly nové kulatiny a kameny u poškozených přelivných hran.  

  



Katastrální území:

Název objektu:

Stavebn ě-technická charakteristika:

Přehrážka se nachází na toku Habrovanského potoka u obce Olšany u

Vyškova, na říčním km 0,18062. Je navržena z gabionů do výšky 2,5 m. Skládá

se ze čtyřech gabionových sítí. Gabiony jsou vyskládány lomovým kamenem,

kde jsou použity tři frakce. Oka gabionové sítě mají rozměr 100 x 100 mm.

Malé průtoky jsou převáděny průsakem přes spáry mezi kameny. Pro velké

průtoky je navržen přeliv, který je lichoběžníkový o sklonu svahu 4:1. 

I01Karta nákladového ukazatele objektu spole čného za řízení - NUSZ Číslo karty:

Přehrážka 1 - Habrovanský potok

Název a umíst ění objektu: Schématický nákres:

Olšany

Půdorys:

Investor: LESY ČR s.p., Hradec Králové

Zatřídění dle CZ-CC:

průtoky je navržen přeliv, který je lichoběžníkový o sklonu svahu 4:1. 

Zatřídění dle JKSO: 833 11

Cenová úroveň: I/2013

Doplňující údaje:

- 1
0

5
 -

Řez:

Kamenný zához z 
lomového kamene

Podkladní beton tl. 200 mm
C20/25 XC1

Kamenný zához z 
lomového kamene

Investor: LESY ČR s.p., Hradec Králové



Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddíl ů konstrukcí a prací:

M.j. M.j. % %

100,0 0,0

1 3,5 0,0

2 3,2 0,0

3 72,8 0,0

4 11,4 0,0

Rozhodující údaje: 9 9,1 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP 0,0 0,0

m3 OP 0,0 0,0

- 0,0 0,0

Název položky

Ostatní konstrukce 

m3 OP 3 635 -

ZRN [Kč/M.j.] ZRN

PSV 0,00

Zemní práce 18 408,00

Název položky

47 634,00

16 440,00

Svislé a kompletní konstrukce 379 610,00

Vodorovné konstrukce 59 480,00

-
Zakládání

8 954

ZRN [Kč/M.j.]

- -

ZRN

HSV 521 572,00
m2 ZP

Zastavěná plocha

Obestavěný prostor

-

143,50

-

Množství celkem

Měrné jednotky:

Název položky: M.j.

58,25

- 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP m3 OP - - 0,0 0,0

8 954 3 635 - - 100,0 0,0 0,0

8 954 3 635 - - 100,0 0,0 0,0

0 0 - - 0,0 0,0 0,0

0 0 - - 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 100,0

Poznámky:

CELKEM 521 572,00

521 572

HSV 521 572

PSV 0

%
Náklady 
celkem

Náklady na M.j.

ZRN

Kč

- 1
0

6
 -

- -

Rozpočtové náklady:

Název položky: M.j.

Montáž 0

M 0,00



I02Karta nákladového ukazatele objektu spole čného za řízení - NUSZ Číslo karty:

Přehrážka 2 - Habrovanský potok

Název a umíst ění objektu: Schématický nákres:

OlšanyKatastrální území:

Název objektu:

Stavebn ě-technická charakteristika:

Přehrážka se nachází na toku Habrovanského potoka u obce Olšany u
Vyškova, na říčním km 0,07815. Je navržena z gabionů do výšky 2,5 m. Skládá
se ze čtyřech gabionových sítí. Gabiony jsou vyskládány lomovým kamenem,
kde jsou použity tři frakce. Oka gabionové sítě mají rozměr
100 x 100 mm. Malé průtoky jsou převáděny průsakem přes spáry mezi
kameny. Pro velké průtoky je navržen přeliv, který je lichoběžníkový o sklonu
svahu 4:1. 

Půdorys:

Kamenný zához z 

- 1
0

7
 -

I/2013

Doplňující údaje:

Zatřídění dle JKSO: 833 11

Investor: LESY ČR s.p., Hradec Králové

Zatřídění dle CZ-CC:

svahu 4:1. 

Cenová úroveň:

Řez:

Kamenný zához z 
lomového kamene

Podkladní beton tl. 200 mm
C20/25 XC1

Investor: LESY ČR s.p., Hradec Králové



Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddíl ů konstrukcí a prací:

M.j. M.j. % %

100,0 0,0

1 3,3 0,0

2 2,9 0,0

3 69,5 0,0

4 14,7 0,0

Rozhodující údaje: 9 9,6 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP 0,0 0,0

m3 OP 0,0 0,0

46,25Zastavěná plocha

Obestavěný prostor

-

112,00

-

-
Zakládání

8 212

ZRN [Kč/M.j.]

- -

ZRN

HSV 379 808,35

Zemní práce 12 419,00

Název položky

36 649,35

10 960,00

Svislé a kompletní konstrukce 263 900,00

Vodorovné konstrukce 55 880,00

m2 ZP

Množství celkem

Měrné jednotky:

Název položky: M.j.

ZRN

PSV 0,00

Název položky

Ostatní konstrukce 

m3 OP 3 391 -

ZRN [Kč/M.j.]

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP m3 OP - - 0,0 0,0

8 212 3 391 - - 100,0 0,0 0,0

8 212 3 391 - - 100,0 0,0 0,0

0 0 - - 0,0 0,0 0,0

0 0 - - 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 100,0

Poznámky:

- 1
0

8
 -

- -

Rozpočtové náklady:

Název položky: M.j.
Náklady 
celkem

Náklady na M.j.

- -

ZRN

Kč

379 808

HSV 379 808

PSV 0

M 0,00

%

Montáž 0

CELKEM 379 808,35



I03Karta nákladového ukazatele objektu spole čného za řízení - NUSZ Číslo karty:

Výkopové práce - Habrovanský potok

Název a umíst ění objektu: Schématický nákres:

OlšanyKatastrální území:

Název objektu:

Stavebn ě-technická charakteristika:

Výkopové práce byly dělány pro získání objemu pro retenční prostor přehrážky.

Úpravy proběhly na Habrovanském potoku u obce Olšany u Vyškova, na

říčních km 0,01525 až 0,05647.Celková délka úpravy toku byla 48,24 m,

hloubka výkopu 1,70 m. Svahy údolí jsou zachovány ve stejném sklonu.

Zemina byla odvežena na nejbližší skládku. 

Situace:

I/2013

Doplňující údaje:

Zatřídění dle JKSO: 833 21

Cenová úroveň:

- 1
0

9
 -

Investor: LESY ČR s.p., Hradec Králové

Zatřídění dle CZ-CC:

Investor: LESY ČR s.p., Hradec Králové



Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddíl ů konstrukcí a prací:

M.j. M.j. % %

100,0 0,0

1 100,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

Rozhodující údaje: 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m DT 0,0 0,0

m3 OP 0,0 0,0

48,24Délka toku

Obestavěný prostor

-

308,00

-

-

2 387

ZRN [Kč/M.j.]

- -

ZRN

HSV 115 159,60

Zemní práce 115 159,60

Název položky ZRN

PSV 0,00

Název položky

m3 OP 374 -

ZRN [Kč/M.j.]

m DT

Množství celkem

Měrné jednotky:

Název položky: M.j.

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m DT m3 OP - - 0,0 0,0

2 387 374 - - 100,0 0,0 0,0

2 387 374 - - 100,0 0,0 0,0

0 0 - - 0,0 0,0 0,0

0 0 - - 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 100,0

Poznámky:

- -

Rozpočtové náklady:

Název položky: M.j.
Náklady 
celkem

Náklady na M.j.

- -

ZRN

Kč

115 160

HSV 115 160

PSV 0

M 0,00

%

CELKEM 115 159,60

- 1
1

0
 -

Montáž 0



I04Karta nákladového ukazatele objektu spole čného za řízení - NUSZ Číslo karty:

Přehrážka 3 - Habrovanský potok

Název a umíst ění objektu: Schématický nákres:

OlšanyKatastrální území:

Název objektu:

Stavebn ě-technická charakteristika:

Přehrážka se nachází na toku Habrovanského potoka u obce Olšany u
Vyškova, na říčním km 0,01525. Je navržena z gabionů do výšky 3,0 m. Skládá
se ze čtyřech gabionových sítí. Gabiony jsou vyskládány lomovým kamenem,
kde jsou použity tři frakce. Oka gabionové sítě mají rozměr
100 x 100 mm. Malé průtoky jsou převáděny průsakem přes spáry mezi
kameny. Pro velké průtoky je navržen přeliv, který je lichoběžníkový o sklonu
svahu 4:1. 

Půdorys:

Kamenný zához z 
lomového kamene

Zatřídění dle JKSO: 833 11

I/2013

Doplňující údaje:

Cenová úroveň:

-
 1

1
1

 -

Investor: LESY ČR s.p., Hradec Králové

Zatřídění dle CZ-CC:

svahu 4:1. 

Řez:

Podkladní beton tl. 200 mm
C20/25 XC1

Nový terén

Investor: LESY ČR s.p., Hradec Králové



Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddíl ů konstrukcí a prací:

M.j. M.j. % %

100,0 0,0

1 3,6 0,0

2 4,5 0,0

3 82,2 0,0

4 1,9 0,0

Rozhodující údaje: 9 7,8 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP 0,0 0,0

m3 OP 0,0 0,0

-

-
Zakládání

10 137

ZRN [Kč/M.j.]

- -
HSV 790 648,25

Zemní práce 28 541,50

Název položky

61 806,75

35 620,00

Svislé a kompletní konstrukce 649 600,00

Vodorovné konstrukce 15 080,00

ZRN

PSV 0,00

Název položky

Ostatní konstrukce 

m3 OP 4 251 -

ZRN [Kč/M.j.]

m2 ZP

Množství celkem

Měrné jednotky:

Název položky: M.j.

ZRN

78,00Zastavěná plocha

Obestavěný prostor

-

186,00

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP m3 OP - - 0,0 0,0

10 137 4 251 - - 100,0 0,0 0,0

10 137 4 251 - - 100,0 0,0 0,0

0 0 - - 0,0 0,0 0,0

0 0 - - 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 100,0

Poznámky:

-

ZRN

Kč

790 648

HSV 790 648

PSV 0

M 0,00

%

CELKEM 790 648,25

-
 1

1
2

 -

Montáž 0

- -

Rozpočtové náklady:

Název položky: M.j.
Náklady 
celkem

Náklady na M.j.

-



Katastrální území:

Název objektu:

Stavebn ě-technická charakteristika:

Úprava koryta Habrovanského potoka u obce Olšany u Vyškova proběhly v

říčním km 0,0 až 0,00968. Koryto se rozšiřovalo pod hrází, u paty přehrážky je

šířka 4,4 a postupně se zúžovalo do šířky 1,0 m. Koryto je lichoběžníkové o

sklonu svahu 1:1,5. Opevnění koryta je ze záhozového kamene o tl. 300 mm.

Celková délka nového koryta je 8,23 m, podélný sklon je 9,20 % a hloubka pro

průtok 1,5 m3/s je 0,30 m pro šířku 1,0 m. 

I05Karta nákladového ukazatele objektu spole čného za řízení - NUSZ Číslo karty:

Úprava koryta - Habrovanský potok

Název a umíst ění objektu: Schématický nákres:

Olšany

Řez:

- 1
1

3
 -

Investor: LESY ČR s.p., Hradec Králové

Zatřídění dle CZ-CC:

průtok 1,5 m /s je 0,30 m pro šířku 1,0 m. 

Cenová úroveň: I/2013

Doplňující údaje:

Zatřídění dle JKSO: 833 21

Investor: LESY ČR s.p., Hradec Králové



Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddíl ů konstrukcí a prací:

M.j. M.j. % %

100,0 0,0

1 1,0 0,0

4 99,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

Rozhodující údaje: 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m DT 0,0 0,0

m3 OP 0,0 0,0

Název položky

m3 OP 1 212 -

ZRN [Kč/M.j.] ZRN

PSV 0,00
m DT

Množství celkem

Měrné jednotky:

Název položky: M.j.

ZRN

HSV 47 286,00

Zemní práce 486,00

Název položky

46 800,00
-

Vodorovné konstrukce

5 746

ZRN [Kč/M.j.]

- -

8,23Délka toku

Obestavěný prostor

-

39,00

-- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m DT m3 OP - - 0,0 0,0

5 746 1 212 - - 100,0 0,0 0,0

5 746 1 212 - - 100,0 0,0 0,0

0 0 - - 0,0 0,0 0,0

0 0 - - 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 100,0

Poznámky:

- 1
1

4
 -

CELKEM 47 286,00

Montáž 0

%

M 0,00- -

Rozpočtové náklady:

Název položky: M.j.
Náklady 
celkem

Náklady na M.j.

- -

ZRN

Kč

47 286

HSV 47 286

PSV 0



I06Karta nákladového ukazatele objektu spole čného za řízení - NUSZ Číslo karty:

Brod - Habrovanský potok

Název a umíst ění objektu: Schématický nákres:

OlšanyKatastrální území:

Název objektu:

Stavebn ě-technická charakteristika:

Brod je na toku Habrovanského potoka na říčním km 0,13790 u obce Olšany u

Vyškova. Vede zde lesní cesta, která je opevněná pomocí kamenné rovnaniny

o tl. 500 mm. 

Půdorys:

- 1
1

5
 -

I/2013

Doplňující údaje:

Zatřídění dle JKSO: 833 29

Investor: LESY ČR s.p., Hradec Králové

Zatřídění dle CZ-CC:

Cenová úroveň:

Řez:

Investor: LESY ČR s.p., Hradec Králové



Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddíl ů konstrukcí a prací:

M.j. M.j. % %

100,0 0,0

4 100,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

Rozhodující údaje: 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP 0,0 0,0

m3 OP 0,0 0,0

28,43Zastavěná plocha

Obestavěný prostor

-

15,00

-

-

628

ZRN [Kč/M.j.]

- -

ZRN

HSV 17 850,00

Vodorovné konstrukce 17 850,00

Název položky

m2 ZP

Množství celkem

Měrné jednotky:

Název položky: M.j.

ZRN

PSV 0,00

Název položky

m3 OP 1 190 -

ZRN [Kč/M.j.]

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP m3 OP - - 0,0 0,0

628 1 190 - - 100,0 0,0 0,0

628 1 190 - - 100,0 0,0 0,0

0 0 - - 0,0 0,0 0,0

0 0 - - 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 100,0

Poznámky:

- 1
1

6
 -

- -

Rozpočtové náklady:

Název položky: M.j.
Náklady 
celkem

Náklady na M.j.

- -

ZRN

Kč

17 850

HSV 17 850

PSV 0

M 0,00

%

Montáž 0

CELKEM 17 850,00



Název objektu:

Stavebn ě-technická charakteristika:

Jedná se o opravu toku Rožnovská Bečva v obci Rožnov pod Radhoštěm na

říčním km 13,890 až 16,840. Opravy neprobíhaly po celé délce, ale jen v

místech poškození. Byly zde dozděny patky, předláždění svahu jak na pravém

tak i na levém břehu toku. Dále zde byly vyměněny horní i dolní kulatiny za

nové dubové kulatiny o průměrech do 250 mm, dále se zde doplnil kámen mezi

Rožnov pod RadhoštěmKatastrální území:

I07Karta nákladového ukazatele objektu spole čného za řízení - NUSZ Číslo karty:

Oprava koryta toku 1 - Rožnovská Be čva

Název a umíst ění objektu: Schématický nákres:

Situace:

- 1
1

7
 -

Investor: Povodí Moravy, s.p.

Zatřídění dle CZ-CC:

horní a dolní kulatinou a pod dolní kulatinou je zához z kamene. Na některých

úsecích byly doplněny kmeny mezi dolními a horními kulatinami. Na vyústění

přítoku Vermířkovského potoka byla doplněna dlažba. 

Dále byly opraveny betonová křídla s ocelovou sítí kari 8/100 x 8/100. Přelivná

hrana je tvořena dřevěnými kulatinami, které zde byly usazeny do kapes.

Kulatiny jsou z dubového dřeva o průměru 400 mm. Po usazení kulatiny byly

tělesa křídel dobetonovány na původní úroveň, dobetonovaná deska je

tl. 200 mm a je vyztužena karisítí. Kulatiny jsou zasypány v nadjezí, pod

násypem je geotextilie. Pod přelivnou hranou je zához z kamene.

Zatřídění dle JKSO: 833 21

Cenová úroveň: I/2013

Doplňující údaje:

Řez betonovým k řídlem:



Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddíl ů konstrukcí a prací:

M.j. M.j. % %

100,0 0,0

1 19,8 0,0

2 7,5 0,0

3 12,5 0,0

4 44,5 0,0

Rozhodující údaje: 5 2,1 0,0

9 13,6 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

- 0,0 0,0

m3 OP 0,0 0,0

- 0,0 0,0

Komunikace

m3 OP 6 725 -

Název položky ZRN

PSV 0,00

1 621 875,41

ZRN

HSV 3 648 622,49

Zemní práce 722 485,00

Název položky

-
Zákládání

-

ZRN [Kč/M.j.]

- -

ZRN [Kč/M.j.]

Ostatní konstrukce a práce

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

-

542,51

-

Množství celkem

Měrné jednotky:

Název položky: M.j.

-

- -

75 600,00

497 109,76

273 749,80

457 802,52

Obestavěný prostor

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

- m3 OP - - 0,0 0,0

- 6 725 - - 100,0 0,0 0,0

- 6 725 - - 100,0 0,0 0,0

- 0 - - 0,0 0,0 0,0

- 0 - - 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 100,0

Poznámky:

- 1
1

8
-

CELKEM 3 648 622,49

ZRN

Kč

3 648 622

HSV 3 648 622

PSV 0

Montáž 0

%

Rozpočtové náklady:

Název položky: M.j.

- -

Náklady 
celkem

Náklady na M.j.

M 0,00- -



I08Karta nákladového ukazatele objektu spole čného za řízení - NUSZ Číslo karty:

Oprava koryta toku 2 - Rožnovská Be čva

Název a umíst ění objektu: Schématický nákres:

Rožnov pod RadhoštěmKatastrální území:

Název objektu:

Stavebn ě-technická charakteristika:

Jedná se o opravu toku Rožnovské Bečvy u obce Rožnov pod Radhoštěm na

říčním km 16,840 až 24,801. Opravy neprobíhaly po celé délce toku, ale jen na

poškozených místech. Opravovaly se zde nátrže, které byly zasypány podél

stupňů štěrkem, který se získal výkopem z koryta Rožnovské Bečvy. Na

povrchu zhutněného násypu byl položen zához z lomového kamene, pod

přelivnou hranou je také kamenný zához. V některých úsecích byly opraveny

přelivné hrany z kulatiny, nové kulatiny jsou z dubového dřeva o průměru

Situace:

- 1
1

9
 -

I/2013

Doplňující údaje:

Investor: Povodí Moravy, s.p.

Zatřídění dle CZ-CC:

přelivné hrany z kulatiny, nové kulatiny jsou z dubového dřeva o průměru

400 mm. Dřevěné kulatiny jsou stabilizovány ocelovými záporami, vzdálenost

zápor je 2,0 m. Kulatiny jsou přichyceny ke kolejnici šestihrannými maticemi s

podložkou a ocelovými tyčemi. Do skluzu je doplněn kámen, aby byl vytvořen

sklon 1:8. Břehy jsou zpevněny těžkým záhozem z lomového kamene

tl. 800 mm. Pod záhozem byl terén vyrovnán zhutněným štěrkem, který byl také

získaný z koryta Rožnovské bečvy. 

Dále byly opraveny betonová křídla, byly nově vybetonovány a osazeny nové

kulatiny o průměru 500 mm, které tvoří přelivnou hranu a jsou uchyceny

seshora pásovou ocelí, která je připevněna do petonu pomocí průvlakových

kotev. Nová betonová křídla jsou ke stávajícímu betonu přichyceny ocelové

trny a jsou vyztuženy ocelovou karisítí 8/100 x 8/100. 

Zatřídění dle JKSO: 833 21

Cenová úroveň:

Řez betonovým k řídlem:



Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddíl ů konstrukcí a prací:

M.j. M.j. % %

100,0 0,0

1 12,5 0,0

2 3,3 0,0

3 1,5 0,0

4 57,9 0,0

Rozhodující údaje: 5 2,4 0,0

9 22,4 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

- 0,0 0,0

m3 OP 0,0 0,0

- 0,0 0,0

Obestavěný prostor

-

2 275,25

-

Množství celkem

Měrné jednotky:

Název položky: M.j.

-

- -

151 200,00

1 434 933,44

-
Zákládání

-

ZRN [Kč/M.j.]

- -

ZRN [Kč/M.j.]

Ostatní konstrukce a práce

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

ZRN

HSV 6 412 106,30

Zemní práce 803 354,36

Název položky

211 701,80

98 051,50

3 712 865,20

Název položky ZRN

PSV 0,00

Komunikace

m3 OP 2 818 -

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

- m3 OP - - 0,0 0,0

- 2 818 - - 100,0 0,0 0,0

- 2 818 - - 100,0 0,0 0,0

- 0 - - 0,0 0,0 0,0

- 0 - - 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 100,0

Poznámky:

- 1
2

0
 -

Náklady 
celkem

Náklady na M.j.

M 0,00

- -

%

Rozpočtové náklady:

Název položky: M.j.

- -

ZRN

Kč

6 412 106

HSV 6 412 106

PSV 0

Montáž 0

CELKEM 6 412 106,30
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3.3.5 J – Kanalizace, ČOV a ostatní 

Do katalogu nákladových ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav jsem 

zařadila další novou kapitolu J – Kanalizace, ČOV a ostatní. Do této kapitoly je 

zařazeno vybudování kanalizace, čističky odpadních vod a další objekty, které 

nelze zařadit do žádné kapitoly v katalogu. V této kapitole jsem vytvořila pět karet 

a jednu novou zkratku a to DPo – délka potrubí.  

Na první kartě J01 je odpočívadlo na cyklostezce Hraběnka u obce 

Čechy pod Kosířem. Náklady na vybudování odpočívadla byly 95 395,44 Kč.  

Zastavěná plocha je 42,50 m2 a rozpočtový ukazatel je 2 245 Kč/m2.  

Další karta s číslem J02 je rozcestník na cyklostezce Hraběnka u obce 

Čechy pod Kosířem. Celkové náklady byly 22 083,41 Kč. Na cyklostezce je 

vybudováno celkem 9 kusů rozcestníků a náklady na jeden rozcestník byly 

2 454 Kč/ks.  

Závora na cyklostezce Hraběnka je na kartě s číslem J03. Náklady na vybudování 

závor byly 24 762,42 Kč. Na cyklostezce jsou dvě závory a náklady na jednu závoru 

byly 12 381 Kč/ks.  

Na další kartě s číslem J04 je Kanalizace – Nemojov. Celkové náklady na výstavbu 

kanalizace byly 24 488 226,38 Kč. Délka kanalizace je 4 544 m a rozpočtový 

ukazatel na metr délky je 5 389 Kč/m.  

Poslední kartou v této kapitole je čistička odpadních vod v obci Nemojov. Číslo 

karty je J05. Náklady na výstavbu ČOV byly 5 973 062,05 Kč. Zastavěná plocha je 

389,35 m2 a rozpočtový ukazatel je 15 341 Kč/m2.  

  



J01Karta nákladového ukazatele objektu spole čného za řízení - NUSZ Číslo karty:

Odpočívadlo - LC Hrab ěnka

Název a umíst ění objektu: Schématický nákres:

Čechy pod KosířemKatastrální území:

Název objektu:

Stavebn ě-technická charakteristika:

Odpočívadlo se nachází na 0,950 km na cyklostezce Hraběnka u obce Čechy

pod Kosířem. Zpevněný povrch je ze štěrkodrtě tl. 200 mm a mechanicky

zpevněného kameniva tl. 150 mm. Celková plocha odpočívadla je 42,5 m2

Na odpočívadle se nachází dřevěný přístřešek přístřešek o rozměrech

2,100 x 2,500 x 2,600 m (š x d x v). Dále se zde nachází dřevěná informační

tabule a ocelový stojan na kola. Přístřešek i informační tabule jsou založeny na

Situace:

I/2013

Doplňující údaje:

Zatřídění dle JKSO: 822 59

Cenová úroveň:

- 1
2

2
 -

Investor: Lesy ČR, s.p., Lesní správa Prostějov

Zatřídění dle CZ-CC: 211 223

tabule a ocelový stojan na kola. Přístřešek i informační tabule jsou založeny na

betonových patkách C20/25.

Pohledy:

Investor: Lesy ČR, s.p., Lesní správa Prostějov



Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddíl ů konstrukcí a prací:

M.j. M.j. % %

40,9 59,1

1 0,6 762 59,1

2 2,2 0,0

4 1,6 0,0

5 30,8 0,0

Rozhodující údaje: 9 5,8 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

42,50

Název položky

5 538,90

m2 ZP

Zastavěná plocha

-

-

-

-

Množství celkem

Měrné jednotky:

Název položky: M.j.

-
Zakládání

2 245

ZRN [Kč/M.j.]

- -

ZRN

HSV 39 028,90

Zemní práce 573,44

ZRN

PSV 56 366,54

Konstrukce tesařské 56 366,54

Název položky

Ostatní konstrukce a práce

- - -

ZRN [Kč/M.j.]

2 070,00

Vodorovné konstrukce 1 490,00

Komunikace 29 356,56

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP - - - 0,0 0,0

2 245 - - - 100,0 0,0 0,0

918 - - - 40,9 0,0 0,0

1 326 - - - 59,1 0,0 0,0

0 - - - 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 100,0

Poznámky:

- -

Rozpočtové náklady:

Název položky: M.j.

Montáž 0

M 0,00

Náklady 
celkem

Náklady na M.j.

- -

ZRN

Kč

95 395

HSV

CELKEM 95 395,44

- 1
2

3
 -

%

39 029

PSV 56 367



Název objektu:

Stavebn ě-technická charakteristika:

Katastrální území:

J02Karta nákladového ukazatele objektu spole čného za řízení - NUSZ Číslo karty:

Rozcestník - LC Hrab ěnka

Název a umíst ění objektu: Schématický nákres:

Rozcestníky se nachází na cyklostezce Hraběnka u obce Čechy pod Kosířem.
Základy rozcestníků jsou z betonu C20/25. Hranolový dřevěný sloupek
rozcestníku je uchycen k základu ocelovým profilem U120 délky 900 mm. Na
dřevěném hranolu jsou tutistické značky. Na vrcholu hranolu je stříška z
modřínových prken. Výška rozcestníku je 2,260 m. Celkem jich je na
cyklostezce 9 kusů. 

Čechy pod Kosířem

Pohled:

- 1
2

4
 -

Investor: Lesy ČR, s.p., Lesní správa Prostějov

Zatřídění dle CZ-CC:

I/2013

Doplňující údaje:

Zatřídění dle JKSO:

Cenová úroveň:

Investor: Lesy ČR, s.p., Lesní správa Prostějov



Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddíl ů konstrukcí a prací:

M.j. M.j. % %

51,0 49,0

1 0,1 762 49,0

2 1,9 0,0

9 49,0 0,0

0,0 0,0

Rozhodující údaje: 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

ks 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

Název položky ZRN

PSV 10 830,91

Konstrukce tesařské 10 830,91

- - -

ZRN [Kč/M.j.]

-
Zakládání

Ostatní konstrukce a práce

HSV

Zemní práce

Název položky

-

-

-

-

Počet kusů 9,00

Množství celkem

Měrné jednotky:

Název položky: M.j.

ks

414,00

10 820,20

ZRN

11 252,50

18,30
2 454

ZRN [Kč/M.j.]

-

-

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

ks - - - 0,0 0,0

2 454 - - - 100,0 0,0 0,0

1 250 - - - 51,0 0,0 0,0

1 203 - - - 49,0 0,0 0,0

0 - - - 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 100,0

Poznámky:

- 1
2

5
 -

CELKEM 22 083,41

ZRN

Kč

22 083

HSV 11 253

PSV 10 831

Montáž 0

%

Rozpočtové náklady:

Název položky: M.j.

- -

Náklady 
celkem

Náklady na M.j.

M 0,00- -



Název objektu:

Stavebn ě-technická charakteristika:

Katastrální území:

J03Karta nákladového ukazatele objektu spole čného za řízení - NUSZ Číslo karty:

Závora - LC Hrab ěnka

Název a umíst ění objektu: Schématický nákres:

Závora se nachází na konci a na začátku cyklostezky Hraběnka u obce Čechy

pod Kosířem. Základy jsou z betonu C20/25. Sloupek je uchycen v betonovém

základu. Vnější průměr sloupku je 194 mm a vrch je zaslepen. Sklopná

podpěra z U profilu je také uchycena v základové patce. Závoru lze uzamčít

visacím zámkem. U závor jsou i dopravní značky, které jsou také uchyceny v

betonové patce.

Čechy pod Kosířem

Půdorys:

Pohled:

- 1
2

6
 -

Investor: Lesy ČR, s.p., Lesní správa Prostějov

Zatřídění dle CZ-CC:

Doplňující údaje:

Zatřídění dle JKSO: 815 99

Cenová úroveň:

betonové patce.

I/2013



Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddíl ů konstrukcí a prací:

M.j. M.j. % %

100,0 0,0

99 5,0 0,0

1 1,1 0,0

2 35,1 0,0

9 58,8 0,0

Rozhodující údaje: 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

ks 0,0 0,0

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

Název položky

- - -

ZRN [Kč/M.j.] ZRN

PSV 0,00

-
Zemní práce

Zakládání

Ostatní konstrukce a práce

HSV

Přesun hmot

Název položky

-

-

-

-

Počet kusů 2,00

Množství celkem

Měrné jednotky:

Název položky: M.j.

ks

274,50

8 694,00

14 556,00

ZRN

24 762,42

1 237,92
12 381

ZRN [Kč/M.j.]

-

-

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

ks - - - 0,0 0,0

12 381 - - - 100,0 0,0 0,0

12 381 - - - 100,0 0,0 0,0

0 - - - 0,0 0,0 0,0

0 - - - 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 100,0

Poznámky:

ZRN

Kč

24 762

HSV 24 762

PSV 0

Montáž

- 1
2

7
 -

CELKEM 24 762,42

0

%

Rozpočtové náklady:

Název položky: M.j.

- -

Náklady 
celkem

Náklady na M.j.

M 0,00- -



Název objektu:

Stavebn ě-technická charakteristika:

NemojovKatastrální území:

J04Karta nákladového ukazatele objektu spole čného za řízení - NUSZ Číslo karty:

Kanalizace - Nemojov

Název a umíst ění objektu: Schématický nákres:

Oprava kanalizace proběhla v obci Nemojov okr. Trutnov. Stávající potrubí bylo

vyměněno za nové trubky kanalizační z tvrdého PVC o průměru

300 mm. Celkem je zde 196 skruží o třech průměrech 250, 500 a 1 000 mm.

Jsou zde i betonové šachty, poklopy jsou litinové o průměru 600 mm. Lože pod

potrubím je ze štěrkopísku tl. 150 mm. V některých úsecích musela být nově

vybudována komunikace z koberce asfaltu ze štěrko písku tl. 50 mm,

Situace:

- 1
2

8
 -

Investor: Obec Nemojov

Zatřídění dle CZ-CC: 222 311

I/2013

Doplňující údaje:

Zatřídění dle JKSO: 827 21

Cenová úroveň:

vybudována komunikace z koberce asfaltu ze štěrko písku tl. 50 mm,

podkladem pod asfaltem je zhutněná štěrkodrť. 

Investor: Obec Nemojov



Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddíl ů konstrukcí a prací:

M.j. M.j. % %

97,3 2,7

1 50,2 767 0,0

3 0,0 D96 2,7

4 1,2 0,0

45 0,3 0,0

Rozhodující údaje: 5 3,6 0,0

8 21,3 0,0

91 1,3 0,0

99 19,4 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m DPo 0,0 0,0

- 0,0 0,0

Název položky

- - -

ZRN [Kč/M.j.]

4 748 487,47

885 034,35

Trubní vedení 5 214 593,55

ZRN

PSV 662 310,10

Konstrukce zámečnické 2 904,00

Přesuny suti a vybouraných hmot 659 406,10

315 003,20

Přesun hmot

Komunikace

5 389

ZRN [Kč/M.j.]

- -

-

Délka kanalizace 4 544,00

Název položky

Doplňující konstrukce

Množství celkem

Měrné jednotky:

Název položky: M.j.

m DPo

1 509,37

289 550,76

69 995,52

ZRN

23 825 916,28

12 301 742,06

-
Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Vodorovné podkladní kce inž. Stav.

HSV

Zemní práce

-

- 0,0 0,0

- 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m DPo - - - 0,0 0,0

5 389 - - - 100,0 0,0 0,0

5 243 - - - 97,3 0,0 0,0

146 - - - 2,7 0,0 0,0

0 - - - 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 100,0

Poznámky:

ZRN

Kč

24 488 226

HSV 23 825 916

PSV 662 310

Montáž

- 1
2

9
 -

CELKEM 24 488 226,38

Rozpočtové náklady:

Název položky: M.j.

- -

Náklady 
celkem

Náklady na M.j.

0

%

M 0,00- -



Název objektu:

Stavebn ě-technická charakteristika:

Katastrální území: Nemojov

J05Karta nákladového ukazatele objektu spole čného za řízení - NUSZ Číslo karty:

ČOV - Nemojov

Název a umíst ění objektu: Schématický nákres:

Čistička opadních vod byla vybudována v obci Nemojov okr. Trutnov. Skládá se

z několika částí. Je zde česle, které je z prostého betonu a důležitou částí je

kanalizační stavítko polypropylenové a vřetenové kanalizační stavítko ocelové.

Dále je zde biologická jednotka a kalojem, které jsou železobetonové. 

Provozní budova má základové pasy a základovou desku z prostého betonu,

Situace:

Investor: Obec Nemojov

Zatřídění dle CZ-CC: 125 113

Zatřídění dle JKSO: 812 31

I/2013

Doplňující údaje:

Cenová úroveň:

hydroizolace z asfaltových pásů, svislé konstrukce z keramických bloků P+D na

maltu VC, překlady železobetonové, stropy panelové z předpjatého betonu

vylehčeného podélnými dutinami, vnitřní i vnější omítky jsou MVC štukové,

podlahy z betonové mazaniny, krov je dřevěný, krytina je z pálených tašek, okna

jsou plastová a je zde vybudována zdravotechnika - vodovod, kanalizace,

umyvadla a WC. 

Dalšími částmi jsou trubní rozvody z tvrdého PVC, zpevněné plochy okolo

čističky - příjezdová komunikace je z asfaltu a chodníky z betonových dlaždic,

podloží je ze zhutněného štěrkopísku. Dále je zde oplocení z taženého

pozinkovaného drátu a jedna vstupní pozinkovaná brána. Ostatní plochy byly

zatravněny a je zde zasázeno 40 ks stromů. Dále zde byla provedena

elektroinstalace, vodovodní přípojka a přípojka NN.

- 1
3

0
 -

Investor: Obec Nemojov



Nákladové ukazatele: Náklady jednotlivých oddíl ů konstrukcí a prací:

M.j. M.j. % %

93,4 6,6

1 20,2 711 0,2

2 10,8 713 0,2

3 28,5 722 0,1

4 2,4 725 0,2

Rozhodující údaje: 5 7,9 762 0,6

6 2,4 764 0,1

8 9,9 765 0,5

9 1,9 766 1,1

99 9,4 767 1,9

0,0 771 0,3

m2 ZP 0,0 781 0,3

- 0,0 783 1,1

Dokončovací práce malba 5 192,25

Dokončovací práce obklady 20 860,17

Dokončovací práce fasáda 67 995,60

Konstrukce zámečnické 113 999,10

Podlahy z dlaždic 15 803,44

Konstrukce trhulářské

31 731,66

64 129,00

Konstrukce pokrývačské

Konstrukce tesařské 33 670,82

Konstrukce klempířské 7 362,85

Zdravotechnika rozvody 3 693,60

Zdravotechnik zařizovací předm. 12 019,00

Název položky ZRN

PSV 394 629,91

Izolace proti vodě 9 061,20

Izolace tepelné 9 111,22

560 054,33

590 044,82

Ostatní konstrukce 114 759,91

469 274,00

Úpravy povrchů 145 318,50

Komunikace

- - -

ZRN [Kč/M.j.]

1 205 717,08

-
Zakládání

15 341

ZRN [Kč/M.j.]

- -

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

HSV

Zemní práce

Název položky

Trubní vedení

Přesun hmot

-

-

-

Množství celkem

Měrné jednotky:

Název položky: M.j.

m2 ZP

Zastavěná plocha 389,35

643 162,30

1 705 147,90

144 953,30

ZRN

5 578 432,14

-

- 0,0 784 0,1

- 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

m2 ZP - - - 0,0 0,0

15 341 - - - 100,0 0,0 0,0

14 328 - - - 93,4 0,0 0,0

1 014 - - - 6,6 0,0 0,0

0 - - - 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 100,0

Poznámky:

Dokončovací práce malba 5 192,25

CELKEM 5 973 062,05

ZRN

Kč

5 973 062

HSV 5 578 432

PSV 394 630

Montáž 0

%

Rozpočtové náklady:

Název položky: M.j.

- -

- -

- 1
3

1
 -

Náklady 
celkem

Náklady na M.j.

M 0,00
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4 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo porovnat ceny stavebních objektů uplatňovaných v projektech 

krajinného inženýrství. 

V první části jsem nejprve zpracovala teorii, ve které jsem definovala pojmy, které 

jsem používala v praktické části. Ve druhé polovině jsem zpracovávala praktickou 

část, která je rozdělena do třech kapitol.  

V první kapitole jsem vypočítala nové režie pro firmu ABCstav, a.s. 

Nejvýznamnějším přímým nákladem byl materiál. Režie velmi ovlivňovaly mzdy 

nevýrobních pracovníků. Režie ve všech sledovaných letech byly přibližně stejné. 

Tuto kapitolu jsem vypracovala, protože firma dle mého názoru má špatně 

nastavené režie, neboť nevyužívá správní režii, tu kryje ziskem. Proto doporučuji, 

aby v kalkulaci počítala jak s výrobní režií tak i správní a zvlášť kalkulovala zisk, je 

to lepší i pro řízení nákladů a zisku.  

Ve druhé kapitole jsem porovnávala u šesti zakázek tři různé cenové hladiny. 

Realizační cenu jsem získala od firmy ABCstav, a.s. a tu jsem porovnávala s cenou 

upravenou novými režiemi a s cenou ÚRS. Všechny ceny upravené novými režiemi 

byly vyšší než realizační, z toho vyplývá, že firma nemohla pokrýt všechny svoje 

náklady. U porovnání realizační ceny a ceny ÚRS jsem zjistila, že ceny ÚRS jsou 

vyšší hlavně u zemních prací, komunikací a přesunu hmot. V některých případech 

byla cena ÚRS oproti realizační ceně i o 80 % vyšší. V několika případech, zejména 

u vodorovných konstrukcí, byla vyšší realizační cena. Z toho vyplývá, že ceny ÚRS 

jsou u některých položek nadhodnocené a u některých naopak podhodnocené. 

Ve třetí kapitole jsem zpracovala karty nákladových ukazatelů objektů pro 

společná zařízení (NUSZ). Celkem jsem zpracovala 26 karet, které jsem rozdělila do 

pěti kapitol, z toho dvě jsem vytvořila nové. Ceny jsem použila z předchozí kapitoly 

v cenové hladině ÚRS I/2013. Všechny karty budou zařazeny do katalogu 

nákladových ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav.  

Domnívám se, že cíle mojí práce byly splněny. 



 

 

- 133 - 

 

5 LITERATURA 

[1] HLAVÍNEK, Petr. MIČÍN, Jan. PRAX, Petr. MIFEK, Radim. HLUŠTÍK, Petr. (2006) 

Stokování a čištění odpadních vod. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o. 

[2] MARKOVÁ, Leonora. (2006) Ceny ve stavebnictví, průvodce předmětem BV03. 

Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.  

[3] MARKOVÁ, Eleonora a kol. (2004) Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě, díl II. 

Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. ISBN 80-214-2639-X 

[4] TICHÁ, Alena a kol. (2004) Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě, díl I. Brno: 

Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. ISBN 80-214-2639-X 

[5] TICHÁ, Alena. MARKOVÁ, Eleonora. PUCHÝŘ, Bohumil. (1999) Ceny ve 

stavebnictví I. Brno: ÚRS s.r.o. 

[6] ÚRS PRAHA, a.s. (2009) Rozpočtování a oceňování stavebních prací. Praha 10 – 

Hostivař. ISBN 978-80-7369-239-1 

[7] CYKLODOPRAVA. (2014) Infrastruktura: Prvky infrastruktury. [online] 

[vid. 10.5.2014] dostupné na 

http://www.cyklodoprava.cz/infrastruktura/prvky-

infrastruktury/dalsi-infrastruktura-vhodna-pro-cyklisty/ 

[8] ČECHY POD KOSÍŘEM. (2014) Čechy pod Kosířem - úvod. [online] [vid. 2.5.2014] 

dostupné na http://www.cechypk.cz/uvodni-stranka 

[9] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. (2014) Katastrální území. [online] [vid. 30.3.2014] 

dostupné na http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/katastralni_uzemi 

[10] GEOCACHING. (2014) Hraběnka. [online] [vid. 2.5.2014] dostupné na 

http://www.geocaching.com/geocache/GC4WRFW_hrabenka 



 

 

- 134 - 

 

[11] MĚSTA, OBCE A VESNICE V ČR. (2014) Lhotka. [online] [vid. 2.5.2014] 

dostupné na http://www.obce-mesta.info/obec.php?id=Lhotka-514527 

[12] MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. (2014) eAGRI – vyhláška Ministerstva 

zemědělství. [online] [vid. 30.3.2014] dostupné na 

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-

mze/tematicky-prehled/100163544.html 

[13] OBEC NEMOJOV. (2014) Úřední deska. [online] [vid. 26.4.2014] dostupné na 

http://www.nemojov.com/index.php?content=category&id=1 

[14] OBEC OLŠANY. (2014) Obec Olšany úvod. [online] [vid. 19.9.2014] dostupné na 

http://www.olsany.org/cz/ 

[15] OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE ŽDÁNICE. (2014) Základní údaje a historie Ždánic. 

[online] [vid. 16.5.2014] dostupné na 

http://www.muzdanice.cz/ZD_zakladniudaje.htm 

[16] OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM. (2014) O 

městě Rožnov pod Radhoštěm – srdce Valašska. [online] [vid. 19.5.2014] 

dostupné na http://www.roznov.cz/mesto-roznov 

 [17] PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE. 

(2014) Dolní Nemojov. [online] [vid. 26.4.2014] dostupné na 

http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/vak/PDF/KARTY/10320.pdf 

[18] PŘÍRODA VALAŠSKA. (2014) Hydrologie. [online] [vid. 19.5.2014] dostupné 

na 

http://www.priroda-valasska.cz/cz/4-priroda-valasska/14-

hydrologie.html 

[19] ROP SEVEROZÁPAD. (2014) Slovníček pojmů - cyklostezka. [online] 

[vid. 10.5.2014] dostupné na 

http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/slovnicek-pojmu 

  



 

 

- 135 - 

 

[20] STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD. (2014) Státní pozemkový úřad. [online] 

[vid. 29.3.2014] dostupné na 

http://www.pfcr.cz/spucr/Page.aspx?OdkazyID=1207 

[21] STÁTNÍ SPRÁVA ZEMĚMĚŘIČCVÍ A KATASTRU. (2014) Stručná 

charakteristika zákonů, které upravují katastr nemovitostí. [online] 

[vid. 29.3.2014] dostupné na 

http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=1037

6&AKCE=DOC:10-DOBRE5 

[22] TERMINOLOGICKÁ KOMISE ČÚZK. (2014) Terminologický slovník 

zeměměřictví a katastru nemovitostí - pozemek. [online] [vid. 29.3.2014] 

dostupné na http://www.vugtk.cz/slovnik/1205_pozemek 

[23] ÚZEMNÍ PLÁN LHOTKA. (2014) Odůvodnění územního plánu. [online] 

[vid. 2.5.2014] dostupné na 

http://www.prerov.eu/filemanager/files/file.php?file=19005 

[24] VEREJNÉ OBSTARÁVANIE. (2014) LC Trněná II. [online] [vid. 14.5.2014] 

dostupné na 

http://www.verejne-obstaravanie.sk/lc-trnena-ii-lesy-ceske-republiky-

s-p-archivczid-26132.html 

[25] VODOHOSPODÁŘSKÉ TECHNICKO-EKONOMICKÉ INFORMACE. (2014) 

Vodoprávní problematika rybníků. [online] [vid. 10.5.2014] dostupné na 

http://www.vuv.cz/fileadmin/user_upload/pdf/vtei/2010/vtei_5-

2010.pdf 

[26] WIKIPEDIE. (2014) Čistírna odpadních vod - Wikipedie. [online] 

[vid. 12.9.2014] dostupné na 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%AD

ch_vod 

[27] WIKIPEDIE. (2014) Kalkulace  - Wikipedie. [online] [vid. 11.4.2014] dostupné 

na http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalkulace 



 

 

- 136 - 

 

[28] WIKIPEDIE. (2014) Pozemek - Wikipedie. [online] [vid. 29.3.2014] dostupné 

na http://cs.wikipedia.org/wiki/Pozemek 

[29] WIKIPEDIE. (2014) Pozemková úprava  - Wikipedie. [online] [vid. 30.3.2014] 

dostupné na http://cs.wikipedia.org/wiki/Pozemková_úprava 

[30] WIKIPEDIE. (2014) Revitalizace vodních toků  - Wikipedie. [online] 

[vid. 10.5.2014] dostupné na  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Revitalizace_vodn%C3%ADch_tok%C5%A 

[31] WIKIPEDIE. (2014) Vodní tok  - Wikipedie. [online] [vid. 10.5.2014] dostupné 

na http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_tok 

[32] ZÁKONY PRO LIDI – KATASTRÁLNÍ ZÁKON Č. 256/2013 Sb. (2014) Zákon 

o katastru nemovitostí (katastrální zákon). [online] [vid. 17.3.2014] 

dostupné na http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-256 

[33] ZÁKONY PRO LIDI – ZÁKON O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÝCH Č. 139/2002 Sb. 

(2014) Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 

zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku. [online] [vid. 17.3.2014] dostupné na 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-139 

[34] TICHÁ, Alena. PODHRÁZSKÁ, Jana a kol. (2012) Katalog nákladových 

ukazatelů společných zařízení pozemkových úprav. Výzkumný ústav 

meliorací a ochrany půdy.  ISBN 978-80-87361-18-4 

[35] TICHÁ, Alena. PODHRÁZSKÁ, Jana. COUFALOVÁ, J. ŠVADLENKOVÁ, M. (2010) 

Cost estimating of common facilities for land consolidation. In People, 

Buildings and Environment. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 

ISBN 978-80-7204-706-2 

[36] TICHÁ, Alena. PODHRÁZSKÁ, Jana. (2011) Cost indicators of common facilities 

o fland consolidation, research paper in Acta Universitatis Agriculturae et 

Silviculturae Mendelianae Brunensis, International scientific journal. 

Universitas Mendeliana Brunensis. ACTA LIX. ISSN 1211-8516 



 

 

- 137 - 

 

6 SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

% Procento 

°C Stupeň celsia 

a.s. Akciová společnost 

cm Centimetr 

CZ-CC Klasifikace stavebních děl 

ČOV Čistička odpadních vod 

ČR Česká republika 

ČSN Česká technická norma 

D Vnější průměr 

DC Délka cesty 

DN Vnitřní průměr 

DPo Délka potrubí 

DPH Daň z přidané hodnoty 

DS Délka svodnice 

DT Délka toku 

extr. Extrémní 

hor. Hornina 

HSV Hrubá stavební výroba 

jednot. Jednotka 

JKSO Jednotná klasifikace stavebních objektů 

kam. Kamenivo 

kce Konstrukce 

Kč Koruna česká 

Kč/m Korun českých za metr 

Kč/m2  Korun českých za metr čtvereční 

Kč/m3 Korun českých za metr krychlový 

Kč/ks Korun českých za kus 

kg Kilogram 

km Kilometr 

km/h Kilometr za hodinu 



 

 

- 138 - 

 

kom. Komunikace 

ks Kus 

k. ú. Katastrální úřad 

LC Lesní cesta 

LP Levostranný přítok 

luč.  Luční 

M Montáž 

m Metr 

m2 Metr čtvereční 

m3 Metr krychlový 

m. j. Měrná jednotka 

mm Milimetr 

mont. Montáž 

MZe Ministerstvo zemědělství 

MZK Mechanicky zpevněné kamenivo 

NN Nízké napětí 

NUSZ Nákladový ukazatel objektů pro společné zařízení 

obj. Objem 

OP Obestavěný prostor 

ost. Ostatní 

poz. Pozemní 

pr. Práce 

PSV Přidružená stavební výroba 

PVC Umělá hmota - polyvinylchlorid 

RU Rozpočtový ukazatel 

ř. km Říční kilometr 

SO Stavební objekt 

SP Sociální pojištění 

s. p. Státní podnik 

SR Správní režie 

syp. Sypanina 

THP Technickohospodářský pracovník 

tis. Tisíc 



 

 

- 139 - 

 

tl. Tloušťka 

tráv. Trávní výsev 

tř. Třída 

urov. Urovnání terénu 

ÚRS Společnost, který se zabývá inženýrskou a poradenskou 

 činností v oblasti oceňování stavební produkce, poskytování 

 rozpojovacího programu a dalšími činnostmi 

vodohos. Vodohospodářství 

VR Výrobní režie 

zhut. Zhutnění 

ZP Zdravotní pojištění 

ZP Zastavěná plocha 

ZRN Základní rozpočtové náklady 

 

 

 



 

 

- 140 - 

 

7 SEZNAM TABULEK 

Tabulka 2.11 – 1 – Obecné schéma procesu čističky odpadních vod  ........................... 33 

Tabulka 3.1 – 1 – Přímé náklady 2013  ..................................................................................... 35 

Tabulka 3.1 – 2 – Náklady výrobní režie 2013  ...................................................................... 36 

Tabulka 3.1 – 3 – Náklady správní režie 2013  ...................................................................... 37 

Tabulka 3.1 – 4 – Přímé náklady 2012  ..................................................................................... 38 

Tabulka 3.1 – 5 – Náklady výrobní režie 2012  ...................................................................... 39 

Tabulka 3.1 – 6 – Náklady správní režie 2012  ...................................................................... 40 

Tabulka 3.1 – 7 – Přímé náklady 2011  ..................................................................................... 41 

Tabulka 3.1 – 8 – Náklady výrobní režie 2011  ...................................................................... 42 

Tabulka 3.1 – 9 – Náklady správní režie 2011  ...................................................................... 43 

Tabulka 3.2 – 1 – Porovnání realizační a upravené ceny LC Hraběnka  ....................... 48 

Tabulka 3.2 – 2 – Porovnání realizační ceny a ceny ÚRS LC Hraběnka  ....................... 49 

Tabulka 3.2 – 3 – Absolutní a procentuální rozdíl realizační ceny a ceny ÚRS u SO01 
LC Hraběnka  .................................................................................................... 50 

Tabulka 3.2 – 4 – Kalkulační rozbor položky MKZ  .............................................................. 51 

Tabulka 3.2 – 5 – Porovnání realizační a upravené ceny ČOV a kanal. Nemojov  .... 53 

Tabulka 3.2 – 6 – Porovnání realizační ceny a ceny ÚRS ČOV a kanal. Nemojov  ..... 54 

Tabulka 3.2 – 7 – Absolutní a procentuální rozdíl realizační ceny a ceny ÚRS u SO01 
ČOV a kanalizace Nemojov  ......................................................................... 55 

Tabulka 3.2 – 8 – Porovnání realizační a upravené ceny I. a II. etapa LC Trněná  ... 57 

Tabulka 3.2 – 9 – Porovnání realizační ceny a ceny ÚRS I. a II. etapa LC Trněná   ... 57 

Tabulka 3.2 – 10 – Absolutní a procentuální rozdíl realizační ceny a ceny ÚRS 
jednotlivých prací u I. etapy LC Trněná ......................................... 58 

Tabulka 3.2 – 11 – Absolutní a procentuální rozdíl realizační ceny a ceny ÚRS 
jednotlivých prací u II. etapy LC Trněná ....................................... 58 

Tabulka 3.2 – 12 – Porovnání realizační a upravené ceny Lhotka u Přerova  ........... 60 



 

 

- 141 - 

 

Tabulka 3.2 – 13 – Porovnání realizační ceny a ceny ÚRS Lhotka u Přerova  ........... 60 

Tabulka 3.2 – 14 – Absolutní a procentuální rozdíl realizační ceny a ceny ÚRS 
u SO301 Lhotka u Přerova  ................................................................. 62 

Tabulka 3.2 – 15 – Absolutní a procentuální rozdíl realizační ceny a ceny ÚRS 
u SO302 Lhotka u Přerova  ................................................................. 62 

Tabulka 3.2 – 16 – Porovnání realizační a upravené ceny Rožnovská Bečva  ........... 64 

Tabulka 3.2 – 17 – Porovnání realizační ceny a ceny ÚRS Rožnovská Bečva  ........... 65 

Tabulka 3.2 – 18 – Absolutní a procentuální rozdíl realizační ceny a ceny ÚRS 
u SO02 Rožnovská Bečva  ................................................................... 66 

Tabulka 3.2 – 19 – Absolutní a procentuální rozdíl realizační ceny a ceny ÚRS 
u SO02 část km 18,315 Rožnovská Bečva  .................................... 66 

Tabulka 3.2 – 20 – Porovnání realizační a upravené ceny Habrovanský potok  ...... 68 

Tabulka 3.2 – 21 – Porovnání realizační ceny a ceny ÚRS Habrovanský potok  ....... 68 

Tabulka 3.2 – 22 – Absolutní a procentuální rozdíl realizační ceny a ceny ÚRS 
u SO01 Habrovanský potok  ............................................................... 69 

Tabulka 3.2 – 23 – Absolutní a procentuální rozdíl realizační ceny a ceny ÚRS 
u SO01 Habrovanský potok  ............................................................... 70 

Tabulka 3.3 – 1 – Porovnání RU u polní cesty Lhotka u Přerova  ................................... 74 

Tabulka 3.3 – 2 – Porovnání RU u přehrážky Habrovanský potok  ............................ 103 

  



 

 

- 142 - 

 

8 SEZNAM GRAFŮ 

Graf 3.1 – 1 – Přímé náklady v čase  ........................................................................................... 44 

Graf 3.1 – 2 – Vývoj režijních nákladů v čase v peněžních jednotkách  ........................ 45 

Graf 3.1 – 3 – Vývoj procentní sazby režií  ............................................................................... 45 

Graf 3.2 – 1 – Ceny jednotlivých stavebních objektů LC Hraběnka  ............................... 49 

Graf 3.2 – 2 – Ceny jednotlivých stavebních objektů ČOV a kanal. Nemojov  ............. 55 

Graf 3.2 – 3 – Ceny jednotlivých etap LC Trněná  .................................................................. 57 

Graf 3.2 – 4 – Ceny jednotlivých stavebních objektů Lhotka u Přerova  ...................... 61 

Graf 3.2 – 5 – Ceny jednotlivých stavebních objektů Rožnovská Bečva  ...................... 67 

Graf 3.2 – 6 – Ceny jednotlivých stavebních objektů Habrovanský potok  ................. 69 

 

9 SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 3.2 – 1 – Propust LC Hraběnka ................................................................................... 47 

Obrázek 3.2 – 2 – Odpočívadlo LC Hraběnka  ......................................................................... 48 

 

  



 

 

- 143 - 

 

10 SEZNAM KARET 

B16 – LC Hraběnka cyklostezka  .................................................................................................. 75 

B17 – LC Trněná I. etapa  ................................................................................................................ 77 

B18 – LC Trněná II. etapa  .............................................................................................................. 79 

B19 – Polní cesta Lhotka u Přerova Pv13  ............................................................................... 81 

B20 – Polní cesta Lhotka u Přerova Pv12  ............................................................................... 83 

B21 – Doplňková polní cesta Lhotka u Přerova Pd4  ........................................................... 85 

D28 – Sadové úpravy Lhotka u Přerova  .................................................................................. 88 

G11 – Propust v km 0,970 – LC Hraběnka  .............................................................................. 91 

G12 – Propust v km 1,245 – LC Hraběnka  .............................................................................. 93 

G13 – Průlehy – LC Hraběnka  ...................................................................................................... 95 

G14 – Svodnice – LC Hraběnka  .................................................................................................... 97 

G15 – Odvodnění polní cesty ........................................................................................................ 99 

G16 – Ochranný zemní val  ......................................................................................................... 101 

I01 – Přehrážka 1 – Habrovanský potok  .............................................................................. 105 

I02 – Přehrážka 2 – Habrovanský potok  .............................................................................. 107 

I03 – Výkopové práce – Habrovanský potok  ...................................................................... 109 

I04 – Přehrážka 3 – Habrovanský potok  .............................................................................. 111 

I05 – Úprava koryta – Habrovanský potok  .......................................................................... 113 

I06 – Brod – Habrovanský potok  ............................................................................................. 115 

I07 – Oprava koryta toku 1 – Rožnovská Bečva  ................................................................ 117 

I08 – Oprava koryta toku 2 – Rožnovská Bečva  ................................................................ 119 

J01 – Odpočívadlo – LC Hraběnka  ........................................................................................... 122 

J02 – Rozcestník – LC Hraběnka  .............................................................................................. 124 

J03 – Závora – LC Hraběnka  ...................................................................................................... 126 

J04 – Kanalizace Nemojov  .......................................................................................................... 128 

J05 – ČOV Nemojov  ....................................................................................................................... 130 



 

 

- 144 - 

 

11 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 – Rozpočet ÚRS - LC Hraběnka – cyklostezka 

Příloha 2 – Rozpočet ÚRS - Nemojov – kanalizace a ČOV 

Příloha 3 – Rozpočet ÚRS - LC Trněná 

Příloha 4 – Rozpočet ÚRS - Polní cesty a interakční prvky k. ú. Lhotka u Přerova 

Příloha 5 – Rozpočet ÚRS - Rožnovská Bečva 

Příloha 6 – Rozpočet ÚRS - LP Habrovanský potok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	01 titulní list str. 1
	02 zadání 2 a 3 strana
	03 abstrakt str. 4
	04 bibliografická citace str. 5
	05 prohlášení str. 6
	06 Poděkování str. 7
	07 diplomka

