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Abstrakt 

Predmetom tejto bakalárskej práce bolo porovnanie cien údrţby, opráv a rekonštrukcií 

na rovnakom objekte realizovanom v Slovenskej republike. Ako prvé prebiehalo 

porovnávanie rozpočtov vytvorených v slovenskom rozpočtovom programe 

(CENKROS) v rámci cenovej úrovne 2009 a 2014. V ďalšom kroku sa porovnával 

rozpočet vytvorený v CENKROSE v Slovenskej republike a novo vytvorený rozpočet v 

českej cenovej úrovni (KROS plus) v Českej republike. Porovnávali sa ako jednotkové 

ceny, celkové náklady tak všetky ostatné zmeny, čo nám v rozpočtoch nastali.  
  

Klíčová slova 
Cena, náklady, rozpočet, porovnanie, cenová úroveň, poloţka  

  

  

  
Abstract 
The subject of this Bachelor thesis was comparing the prices of maintenance, repairs 

and reconstructions on the same object made in the Slovak Republic. The first was 

carried out to compare the budgets established on the Slovak financial programme 

(CENKROS) within the price level for 2009 and 2014. The next step is to compare the 

budget created in CENKROSE in the Slovak Republic and the newly created budget in 

the price level (KROS plus) in the Czech Republic. Compared to how the unit price, the 

total cost of all the other changes that are occurring in the budgets.  
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Price, costs, budget, comparison, price level, item  
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1  Úvod 
 

V mojej bakalárskej práci som sa zamerala na porovnanie cien údrţby a opráv. Do 

práce som zaradila aj rekonštrukciu, lebo úzko súvisí s mojou témou. Túto tému som si 

zvolila z toho dôvodu, ţe je v dnešnej uponáhľanej dobe veľmi aktuálna. Stavebníctvo 

bolo, je a vţdy bude vyhľadávaným odvetvím na našom trhu. 

 

Víziou mladých ľudí, ktorý sú na začiatku svojich spoločných ţivotov je 

vybudovať si svoje samostatné  bývanie, podobne sú na tom ale aj ľudia v strednom 

veku, ktorí chcú stráviť voľné chvíle v pokoji svojich nových domovoch. 

 

Výhod prečo stavať nový dom je hneď niekoľko. Jednou z tých hlavných je, ţe náš 

dom by bol podľa našich predstáv a snov. Tieţ máme istotu ţe všetok stavebný materiál 

by bol nový a nebola by tak skoro potrebná rekonštrukcia. Nehrozili by tieţ ţiadne 

skryté chyby, ktoré by sa mohli objaviť pri starších domoch. 

 

No nie kaţdý v tomto období, má dostačujúce finančné prostriedky na uskutočnenie 

svojho sna a vybudovanie nového domova. Preto sa ľudia niekedy radšej prikláňajú k  

menej nákladovej investícií. Touto moţnosťou je práve údrţba, oprava starého domu, 

prípadne rekonštrukcia. Na trhu sa objavuje čím ďalej, tým viac produktov stavebnej 

chémie, ktoré umoţňujú hĺbkové opravy a rekonštrukcie dávnejšie vybudovaných, 

starších domov. 

 

Jednou z dominánt je, ţe rekonštrukcia je povolená v niektorých katastrálnych 

oblastiach, kde je zakázaná výstavba novostavieb, aby nenarúšala architektonické 

a prírodné prostredie v danej oblasti. Na to aby sme opravili starý dom môţeme mať 

veľa pohnútok, či uţ citové alebo pragmatické, ktoré nás ťahajú na vidiek, na miesta, 

ktoré poznáme z detstva, z čias mladosti. 

 

Ďalším veľkým dôvodom, prečo si ľudia vyberú radšej opravu a rekonštrukciu 

domu je časové rozpätie, ktoré je podstatne dlhodobejšie pri realizácie nového domu. 

Pri stavaní nového domu je nutné vybaviť mnoţstvo administratívnych náleţitostí, 

s tým súvisiace napríklad výber a kúpu pozemku a zároveň zaň zaplatiť minimálne 

štvrtinu ceny domu, ktorú by sme mohli vyuţiť na iné veci, projektovú  dokumentáciu, 

stavebné povolenie a podobne. Staršie domy sú uţ napojené na základné inţinierske 

siete, hoci pri prerobení stojí za úvahu to dôslednejšie prekontrolovať. 

 

Pri oprave nám vlastne nejde o to aby sme staré veci nahradili novými, ale ide 

o opravy poškodených častí pre zvýšenie jeho štandardu, aby sme vytvorili zdravé 

a príjemné prostredie pre bývanie. Väčšinou nám práve tradičné materiály poskytujú 

príjemnejšie prostredie ako terajšie novodobé materiály. Staré domy, ktoré boli hlinené, 

kamenné a drevené s prírodných tradičných materiálov nám môţu po oprave slúţiť 

lepšie ako novostavby, nakoľko vznikli z prostredia, v ktorom stoja a preto môţeme aj 

odpovede na ich správnu opravu nájsť práve v poznaní materiálov na pozemku a v okolí 

domov, s prihliadnutím na to ţe staršie domy bývajú často postavené na príjemnom 

mieste v harmónii s okolím a okolitou prírodou. Staršie domy so svojou históriou 

dýchajú teplom domova, ktoré je nezameniteľné s novostavbami a inklinuje k okoliu 

domu, ktoré je uţ taktieţ pripravené na bývanie. 
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2  Základné pojmy 
 

2.1  Obecné pojmy ekonomické 
 

Pre potrebu mojej bakalárskej práce som vymedzila niekoľko všeobecných pojmov. 

 

Cena zbožia  

Je mnoţstvo peňazí, alebo iných ostatných statkov (napríklad 1 ovca = 3 sliepky 

a naopak 1 sliepka = 1/3 ovce ale v terajšej dobe sa uţ nepouţívajú.), ktoré vymieňame 

za zboţie a sluţby.  

Podobne viz. [3] 

 

Zbožie 

Je konkrétna vec, nejaký predmet, ktorý slúţi na uspokojovanie našich ľudských 

potrieb. Je to výsledok ľudskej práce. K samotnému spotrebiteľovi sa dostane formou 

trhu a formou zmluvy. 

Podobne viz. [3] 

 

Stavebný trh 

„Je trh„ na ktorom sa obchoduje so stavebným tovarom. 

Podobne viz. [1] 

 

Zbožie na stavebnom trhu  

Tovar na stavebnom trhu alebo stavebný tovar sú výrobky ale aj práce, sluţby 

a výkony, s ktorými sa obchoduje na stavebnom trhu. Pre štatistické účely všetkých 

druhov môţeme pouţiť Štandardnú klasifikáciu produkcie. (SKP). 

Príklady zboţia na stavebnom trhu: 

- Finálny tovar: stretneme sa s ním v investičnej výstavbe a jedná sa 

o novostavby, modernizácie a rekonštrukcie a to vo všetkých oblastiach, 

v pozemnej, priemyselnej, inţinierskej a vodnej oblasti v staviteľstve. 

- S postavenými stavbami, bytmi a pozemkami sa stretávame na trhu 

s nehnuteľnosťami. 

- Medzi čiastkové  produkty rátame hmoty, polotovary, stavebné materiály 

a stavebné konštrukcie. 

- Stavebné práce, projektové práce, sluţby, inţinierske sluţby. 

Podobne viz. [1] 
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Subjekty stavebného trhu: 

Subjekty stavebného trhu sa rozdeľujú na priamych účastníkoch so stavebným 

dielom, alebo účastníci, ktorí sa zúčastnia nepriamo.    

Medzi priamych účastníkov investičnej výstavby patria investor, projektant 

a dodávateľ. 

Medzi nepriamych môţeme zaradiť stavebné, peňaţné a finančné úrady, poradenské 

konzultačné a inţinierske firmy. Podobne viz. [1] 

 

1. Investor – Je fyzická alebo právnická osoba, pre ktorú sa stavba realizuje. 

Investor tieţ vkladá do projektu finančné prostriedky a zároveň zaisťuje prípravu 

a realizáciu. 

 

2. Projektant – Je fyzická alebo právnická osoba, ktorá ovláda procesy spojené 

s prípravou a realizáciou konkrétneho projektu, dodáva dokumentáciu projektu 

v potrebnom rozsahu pre investora. 

 

3. Dodávateľ – Je fyzická alebo právnická osoba zaviazaná k plneniu v prospech 

účastníka procesu prípravy (projektant, zhotoviteľ stavby pre investora) 

a zaisťuje dodávky stavby. 

Podobne viz. [2] 

 

 

2.2  Ceny na stavebnom trhu 
 

„Sú zmluvné. Väčšina cien je voľných, teda neregulovaných.“ [1, str. 11] Ceny sa 

zjednávajú medzi predávajúcim a kupujúcim najčastejšie v písomnej forme v zmluve. 

Vecná regulácia cien sa pouţíva u zákaziek financovaných z verejných zdrojov. Pri 

vecnej regulácii cien má investor povinnosť vypísať u verejných zákaziek súťaţ 

o zadávaní verejných zákaziek. 

Podobne viz. [1] 

 

Dohoda o cene 

Uzatvára sa medzi predávajúcim a kupujúcim. Ako príklad môţem uviesť vzťah 

medzi dodávateľom a investorom. Dohoda o cene je dôleţitou časťou zmluvy, 

najčastejšie zmluvy o dielo.  

Dohoda o cene sa skladá z dvoch častí. Číslo, vyjadrujúce cenu v peňaţných 

jednotkách a ďalej musíme uviesť podmienky určujúce cenu, to sú podmienky, pri 

ktorých je cena platná. 

Podobne viz. [1] 

 

Zmluva o dielo 

Riadi sa obchodným zákonníkom. Skladá sa z týchto základných náleţitostí. 

I. Zmluvné strany 

II. Premet plnenia 

III. Čas plnenia 

IV. Cena predmetu diela        

V. Platobné podmienky 
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VI. Dokumentácia 

VII. Stavenisko 

VIII. Ďalšie zjednanie 

IX. Predanie a prevzatie diela 

X. Záruky za kvalitu diela 

XI. Zmluvné pokuty 

XII. Záverečné ustanovenia 

Podobne viz. [1] 

 

 

Praktická cenová tvorba 

Tvorba cien v stavebníctve vychádza z nákladov, jedná sa o nákladovo orientovanú 

tvorbu cien. Tvorba cien tovaru sa opiera o znalosť dopytu alebo konkurencie. 

Podobne viz. [1] 

 

Nákladovo orientovaná tvorba cien  

Základom nákladovo orientovanej tvorby cien je kalkulácia nákladov. Pri tvorbe 

nákladovej ceny je nutné oceniť náklady. Cena sa potom určí ako súčet nákladov 

a zisku. Veľkú pozornosť musíme venovať evidencii nákladov. 

 

Nákladová tvorba cien nerešpektuje podmienky meniace sa na trhu. Cena je 

odvodená z ocenenia určitého predpokladaného rozsahu odbytu, ale ten závisí na cene. 

Podobne viz. [1] 

 

Náklady 

„Náklady v cenovej tvorbe vyjadrujú spotrebu výrobných činiteľov za účelom 

dosiahnutia maximálneho efektu produkcie.“ [1, str. 12] 

Výrobné činitele, alebo zdroje môţu byť ľudia, stroje, materiály, ostatné. Pri 

nájdení optimálnej kombinácie, medzi týmito výrobnými zdrojmi sme schopní 

minimalizovať náklady. 

Podobne viz. [1] 

 

Členenie nákladov 

Náklady môţeme rozdeliť podľa niekoľkých hľadísk. Druhové členenie nákladov 

(materiálové, mzdové, ostatné) pouţívame v účtovníctve. Podľa kalkulačného členenia 

máme náklady (priame a nepriame). Podľa premenlivosti členíme náklady na fixné 

a variabilné pre ekonomické riadenie nákladov firmy.  

Podobne viz. [1] 

 

Kalkulácie nákladov 

„Je prepočet, zistenie nákladov na kalkulačnú jednotku, ktorou z pravidla býva 

konkrétny výrobok či služba. Pre každú kalkulačnú jednotku je možné stanoviť viac 

kalkulácii, kalkulácia predstavuje v podstate určitý systém kalkulácii.“ [1, str. 13] 
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Kalkulácia ceny 

Je to vlastne postup výpočtu ceny, ktorý zahrňuje výpočet nákladov a zisku. 

Podobne viz. [1] 

 

Kalkulačná jednotka 

Predstavuje ju nejaký výrobok (výkon, sluţba), ktorý je vymedzený mernou 

jednotkou, na ktorú sa stanovuje. Je to nositeľ nákladov, ku ktorému sa vzťahuje 

kalkulácia. 

Podobne viz. [1] 

 

Kalkulačný vzorec  

V kalkulácii je pevné zoradenie poloţiek ktoré sa nazýva kalkulačný vzorec. 

1. Priamy materiál 

2. Priame mzdy 

3. Ostatné priame náklady 

4. Výrobná réţia (vlastné náklady výroby, súčet poloţiek 1 – 4) 

5. Správna réţia ( vlastné náklady výkonu) 

6. Odbytové náklady (úplne vlastné náklady výkonu) 

7. Zisk (predajná cena) 

Podobne viz. [4] 

 

 

2.3  Stavba a cena stavby 
 

Stavba 

V právnych predpisoch je pojem stavba formulovaná z niekoľkých hľadísk 

(stanovísk). Keď chceme vytvoriť súhrnný rozpočet, sú pre nás najdôleţitejšie 2 

hľadiská a to hlavne konštrukčné a technologické. „ z konštrukčného hľadiska sa stavba 

skladá z technologickej a stavebnej časti. Technologická časť sa ďalej skladá 

z prevádzkových súborov a stavebná časť je tvorená zo stavebných objektov. 

Podobne viz. [1] 

 

Stavebný objekt 

Môţe byť kvalifikovaný ako priestorovo ucelená časť alebo účelovo samostatná 

časť stavby. Má charakter hmotného  investičného majetku. Stavebné objekty môţeme 

vyhľadávať v Jednotnej klasifikácii stavebných objektov v skratke JKSO. 

Okrem JKSO poznáme klasifikácie: 

- Klasifikácia stavebných diel (KSD) 

- Štandardná  klasifikácia produkcie (SKP) 

 

V štandardnej klasifikácii produkcie máme  stavebné dielo klasifikované ako 

stavebný objekt v jednotnej klasifikácii stavebných objektov (JKSO). Stavebné objekty 

sa skladajú zo stavebných prací a dodávok a z montáţnych prací a dodávok. 

Podobne viz. [1] 
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Stavebné práce 

Stavebné práce sú obsiahnuté v národnom triedniku stavebných konštrukcií a prací 

v skratke (TSKP). Pre štatistické účely môţeme pouţiť aj štandardnú klasifikáciu 

produkcie (SKP). Táto klasifikácia je však menej vhodná pre účely oceňovania.  

Stavebné práce podľa TSKP členíme na HSV, čo sú práce hlavnej stavebnej výroby 

a PSV pridruţené práce stavebnej výroby. (stavebné remesla) 

Podobne viz. [1] 

 

Výmery stavebného objektu 

Výmery stavebného objektu slúţia pre rýchle a jednoduché stanovenie nákladov. 

Metoda na stanovenie výmery by nemala byť pracná, zloţitá a pridlhá. Medzi takéto 

metódy patrí metóda stanovení obostavaného priestoru stavebného objektu, dĺţky 

líniovej stavby, stanovenie zastavanej plochy. 

Podobne viz. [1] 

 

Obostavaný priestor 

Priestorovo vymedzený stavebný objekt ohraničený vonkajšími vymedzujúcimi 

plochami. Dostaneme ho ako súčet základného obostavaného priestoru plus čiastkové 

obostavané priestory. 

Podobne viz. [1] 

 

Zastavaná plocha 

Je plocha v rozsahu pôdorysu budovy obmedzená obvodom vonkajších zvislých 

konštrukcií uvaţovaného celku budovy, jednotlivých podlaţí budovy alebo ich častí. 

Podobne viz. [1] 

 

Oprava 

Opravou odstraňujeme účinky čiastočného fyzického poškodenia alebo 

opotrebovania, aby sme ho uviedli do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného 

stavu.  

Podobne viz. [4] 

 

Údržba 

Údrţba sa dá definovať ako stála činnosť, ktorá predchádza poruchám, spomaľuje 

fyzické opotrebenie  a zároveň ňou odstraňujeme menšie poruchy. 

Podobne viz. [4] 

 

Rekonštrukcia 

„Rekonštrukciou sa pre účely tohto zákona rozumie zásahy do majetku, ktoré majú 

za následok zmenu jeho účelu alebo technických parametrov.“ [4] 
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Cena stavby 

Predstavuje hodnotu stavby v peniazoch. Môţeme ju stanoviť pre rôzne účely 

v rôznych obdobiach ţivotného cyklu stavby. 

Podobne viz. [1] 

 

Cena na zhotovenie 

„Vyjadruje hodnotu stavby v peniazoch v dobe zhotovenia stavby investorom. 

Cena, za ktorú bola stavba zhotovená spolu s nákladmi, ktoré súvisia s ich zhotovením. 

Plánovanú hodnotu stavby v peniazoch, a to pred začatím stavby vyjadruje plánovaná 

cena zhotovenia stavby. Zahrňuje predpokladané celkové náklady stavby z pohľadu 

investora stavby.“ [1, str. 14]  

 

Celkové náklady stavby 

„Sú všetky náklady a výdaje investora súvisiace s zhotovením stavby. Z hľadiska 

investora ide teda o tzv. investičné náklady. Stanoví sa z pravidla skladbovo súhrnným 

rozpočtom.“  

[1, str. 14] 

 

Rozpočet stavebného objektu 

Je istá forma zostavenia ceny v oblastí oceňovania stavebných prác. Má skladbovú 

štruktúru, vychádzajúcu z konštrukčnej alebo technologickej štruktúry stavebného diela. 

Je to podľa technickej dokumentácie zostavený výkaz výmer ocenený príslušnými 

cenami konštrukčných prvkov (poloţkový rozpočet), cenami skupinových prvkov alebo 

ukazateľmi na objekt či etapu (prepočet). V rozpočte  sú započítané priame náklady, 

nepriame náklady (reţie) i zisk, ktoré sú súčasťou ceny stavebnej produkcie. 

 

CSO = ZSV = ZRN + VRN 

 

ZRN  = HSV VRN = ZS 

 = PSV      = PV 

              = ÚV 

              = DN 

              = OS 

 

CSO – Cena stavebného objektu 

ZSV – Základní stavební výroba 

ZRN – Základné rozpočtové náklady 

VRN – Vedľajšie rozpočtové náklady 

HSV – Hlavní stavební výroba 

PSV – Pridruţená stavební výroba 

ZS – Zariadenie staveniska 

PV – Prevádzkové vplyvy 

ÚV – Územné vplyvy 

DN – Dopravné náklady 

OS – Ostatné náklady 

Podobne viz. [1] 
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Postup zostavenia rozpočtu: 

1. Jednotlivé prvky musíme vymedziť pomocou popisu a klasifikácie. Jednotlivý 

prvok sa rovná kalkulačnej jednotka vo väzbe na oceňovacie podklady. 

2. Prvky sa musia zmerať. 

3. Následne sa zostaví výkaz výmer 

4. Vo výkazu výmer priradíme jednotkové ceny k merným jednotkám jednotlivých 

prvkov 

5. Ceny sa vypočítajú ako násobok jednotkových cien merných jednotiek x 

mnoţstvo merných jednotiek 

6. Rozpočet stavebného objektu sa zostaví ako ocenený výkaz výmer 

7. Súčet cien všetkých prvkov sa nazývajú ZRN – základný rozpočet nákladov 

8. Ďalej musíme dopočítať náklady spojené s umiestnením stavy a tým stanoviť 

(VRN) – vedľajšie rozpočtové náklady na: 

a) Zariadenie staveniska 

b) Prevádzkové vplyvy 

c) Územné vplyvy 

d) Dopravné náklady 

e) Ostatné náklady 

 

9. Cenu stavebného objektu vypočítame ako súčet CSO - cena stavebného objektu 

=ZRN+VRN 

10. Z ceny stavebného objektu stanovenej rozpočtom vyplýva cena ponuky. 

Presnosť nášho výpočtu nám vychádza z presností dokumentácie. 

Podobne viz. [1] 

 

Súhrnný rozpočet stavby 

Podľa neho môţeme deliť náklady investora prehľadne do kapitoly (hláv, častí, 

oddielov, podľa kritérií určených investorom). 

 

Väčšina stavebných firiem v českej republike pouţíva obvyklý súhrnný rozpočet, 

ktorý obsahuje spravidla takto štruktúrované náklady obsiahnuté v 11. hlavách: 

Hlava I: Projektové a prieskumné práce 

Hlava II: Prevádzkové súbory 

Hlava III: Stavebné objekty 

Hlava IV: Stroje a zariadenia 

Hlava V: Umelecké diela 

Hlava VI: Vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) 

Hlava VII: Ostatné náklady 

Hlava VIII: Rezerva 

Hlava IX: Iné investície 

Hlava X: Vyvolané náklady hradené z investičných prostriedkov nezahrňované do 

základných prostriedkov 

Hlava XI: Náklady hradené z investičných (prevádzkových) prostriedkov 

Podobne viz. [1] 
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Štruktúra súhrnného rozpočtu 

Nie je pre ňu ţiadna právna norma v Českej republike. Je len na investora, či bude 

postupovať podľa vlastnej metodiky alebo pouţije odporučenie rôznych inštitúcií 

a autorov vydávajúcich návody.  Pri štruktúrovaní súhrnného rozpočtu posudzujeme 

náklady podľa: 

- Typu nákladov 

- Času vynaloţenia nákladov 

Štruktúra súhrnného rozpočtu je väčšinou zaloţená na kombinácií týchto hľadísk. 

Podobne viz. [1] 

 

Rozpočtové ukazovatele stavebných objektov 

„Sú informácie o technicko-ekonomických parametroch stavby. Rozpočtové 

ukazatele stavebných objektov sú spracované na základe už skôr vyprojektovaných 

alebo realizovaných stavieb a používajú sa pre stanovenie nákladov a iných technických 

a ekonomických parametrov obdobných budúcich stavieb. Ukazatele sú stanovované na 

také merné jednotky, ktoré sú univerzálne a ľahko kontrolovateľné:“ [1, str. 15] 

Účelové jednotky – pouţívame ich pre rôzne druhy nevýrobných investícií 

Technické merové jednotky – pouţívame ich oveľa častejšie ako účelové.  

Podobne viz. [1] 

 

Karty rozpočtových ukazovateľov 

„Sú karty vybraných stavebných objektov vydávané vo vytlačenej podobe, ktoré 

obsahujú hlavne tieto údaje:“ [1, str. 15] 

- Názov objektu 

- Zatriedenie podľa JKSO 

- Dispozičná a konštrukčná charakteristika stavebného objektu 

- Nákres 

- Rozpočtové náklady 

- Rozhodujúce fyzické objemy prací 

- Rozhodujúce merové a účelové jednotky 

- Cenová roveň 

- Skupiny stavebných dielov a remeselné obory 

- Projektant 

Podobne viz. [1] 

 

Užívané štruktúry súhrnného rozpočtu 

Investori pouţívajú rôzne štruktúry súhrnného rozpočtu: 

1. Súhrnný rozpočet podľa zrušené vyhlášky č. 5/1987 Sb., o dokumentácii stavieb 

2. Súhrnný rozpočet podľa zrušené vyhlášky č. 43/1990 Sb., o projektovej príprave 

stavieb 

3. Súhrnný rozpočet rešpektujúci členenie nákladov podľa zrušených vyhlášok so 

zjednodušením 

4. Súhrnný rozpočet štruktúrovaný kombinovane 

5. Súhrnný rozpočet štruktúrovaný podľa fáz pri projektovom riadení stavby 

6. Súhrnný rozpočet štruktúrovaný podľa metodiky UNIDO 

Podobne viz. [1] 
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Náklady na stavebný rozpočet 

Závisia na veľkosti stavebného objektu v merných jednotkách a na rozpočtovom 

ukazovateli uvedenom v kč/m.j. Vypočítajú sa pomocou ukazovateľa  v kč/m3 

obostavaného priestoru. Ten nájdeme v časti karty rozpočtového ukazovateľa nazvaný 

rozpočtové náklady. 

Podobne viz. [1] 

 

 

3  Charakteristika stavebného objektu 

 
Stavebný objekt je rodinný dom nachádzajúci sa v Necpaloch v meste Prievidza. 

Jedná sa o dvojposchodový dom, ktorý je nepodpivničený. Pôdorys 1 NP má tvar 

obdĺţnika o rozmeroch 15000 x 11750 mm s výsekom v ľavom hornom rohu o rozmere 

1850 x 4830 mm. 2 NP má rozmery 13150 x 11750 mm s výsekom v pravom dolnom 

rohu o rozmeroch 4000 x 3250 mm. Obostavaný priestor je teda 1007,61 m3.  

Objekt je zaloţený na betónových pásoch, a betónových doskách.  

Obvodové múry rovnako ako nosné múry a priečky sú postavené z plných pálených 

tehál. Tehly sú poukladané tak, aby boli v module. Šírka obvodových múrov je 450 

mm. Nosné múry sú šírky 450, 350 a 300 mm. Priečky sú šírky 150 mm. Tehly sú 

ukladané na maltu cementovú. Šírka škáry je 10 mm.  

Stropy sú riešené ako ţelezobetónové dosky. 

Strecha je typu stojatej stolice. 

 

 

4  Práce vykonané na stavebnom objekte 
 

V roku 2009 prebehli na rodinnom dome rozsiahle opravy a rekonštrukcie.  

 

 

4.1  Zrealizované práce na prízemí: 
 

1. Oškrabanie maľovky chodba, obývačka, predsieň, malá chodba, zádverie 

/šatník/ - strop + steny 

2. Osekanie hrubej omietky 3 cm v obývačke po obvodových stenách + stena 

vpravo do výšky 0,5 m z dôvodu vlhnutia a plesne, následne sa táto časť opatrila 

penetračným nástrekom a sanačnou omietkou 

3. Nasekanie stien a stropov pod nové omietky 

4. Vyvesenie dverí obývačky, kuchyňa, chodba, zádverie, vstupných dverí 

5. Vybúranie zárubne obývačky + prechod chodba – chodba, vstup, zádverie 

6. Vyvesenie krídiel drevených okien všade na prízemí a poschodí 

7. Vybúranie rámov drevených okien všade na prízemí a poschodí 

8. Vybúranie parapetov vonkajších a vnútorných 

9. Vybúranie otvoru pre balkónové dvere – obývačka 

10. Vybúranie otvoru pre vstupné dvere 

11. Osadenie plastových okien dodávka a montáţ 

12. Vyspravenie špaliet okolo okien a parapetov, maľovanie špaliet 
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13. Osadenie vstupných plastových dverí + obývačka balkónové dvere – dodávka 

a montáţ 

14. Domurovanie vypadaného ostenia 

15. Montáţ oceľového prekladu 2x L 100x100x10 nad plastovú zostavu v obývačke 

a hlavnom vstupe 

16. Dodávka a montáţ vonkajších hliníkových a vnútorných drevených parapetných 

dosiek 

17. Vyspravenie povrchu muriva pod parapety 

18. Demontáţ elektro starých zásuviek + vypínačov chodby, obývačka, zádverie, 

vstup, vonkajšie na fasáde 

19. Demontáţ svietidiel chodby, obývačka, zádverie, vstup, vonkajšie na fasáde 

20. Nové elektro inštalácia chodba, obývačka, zádverie, kuchyňa, osvetlenie 

chodníka, senzor pohybu 2x na fasáde, zvonček pri vchode 

21. Nové rozvody Tv – koaxiál 

22. Dráţkovanie pre nové rozvody nn 

23. Montáţ novej kabeláţe nn 

24. Dodávka a montáţ nového podruţného rozvádzača 

25. Dodávka a montáţ krabíc, vypínačov, zásuviek, svietidiel 

26. Demontáţ vykurovacích telies gamat a spätná montáţ obývačka 

27. Demontáţ vývodov z gamatiek všetkých na prízemí 

28. Dodávka a montáţ predĺţení na gamatky 

29. Okolo vývodov z gamatiek – zateplenie minerálnou vatou 

30. Predĺţenie plynového potrubia na poschodie 

31. Náter plynového potrubia 1x základný, 2x vrchný náter 

32. Sekanie prierazov cez strop a steny pre tepelné rozvody priemer 200 mm do 

izieb od ulice 

33. Zamurovanie pôvodných vstupných dverí + osadenie okna vyrovnanie schodov, 

zásyp štrkom s postupným hutnením, navŕtanie dier na prepojenie s obvodovým 

murivom, osadenie výstuţe roxor 16, betonáţ podlahy B 20 + sieťovina 

34. Vymurovanie deliacej priečky v špajze, sieťka, omietka šťuková 

35. Dodávka a osadenie zárubne + dvere v špajze 

36. Vymaľovanie v špajze 

37. Vyspravenie hrubou omietkou po dráţkovaní na rozvody nn 

38. Penetračný náter pod sieťku obývačka, chodba, zádverie, malá chodba 

39. Potiahnutie stien sklotextilnou mrieţkou do lepidla 

40. Osadenie rohovníkov do malty – klenby, ostenia, špalety 

41. Penetračný náter pod omietkou 

42. Obývačka + chodba štrukturovaná omietka /tmel/ + 2x náter + 2x lak – ozdobná 

omietka 

43. Hladená fasádna omietka stropy, steny obývačka, chodby, zádverie 

44. Pomocné lešenie do výšky 1,2 m pri oškrabaní maľovky, nasekaní omietky, 

penetrácií pod sieťku, pri ťahaní omietky, pri sadrokartónovom podhľade, pri 

maľovaní 

45. Sadrokartónový podhľad obývačka okolo krbu, celá malá chodba zadná, 

svetelná rampa 

46. Zhotovenie klenby na chodbe /4 ks/, PLC forma, vykoţovanie + sieťka + 

penetračný náter + omietka 

47. Prebrúsenie starých drevených dverí a zárubní 
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48. Náter pôvodných drevených dverí + zárubne /4 ks/ 1x základný + 2x vrchný 

49. Dodávka a montáţ dlaţby pred krbom v obývačke 

50. Dodávka a montáţ rohových a ozdobných líšt PLC pod stropom, celé rízemie / 

obývačka, kuchyňa, chodba, malá chodba / nalepenie na silikón, náter bielou 

spektrou 

51. Dodávka a montáţ plávajúcej podlahy s podloţkou – obývačka, chodba + 

olištovanie 

52. Dodávka a montáţ prahov do dverí + baroví pult – chodba 

53. Maľovanie kuchyne miestne vysprávky, akrilovanie, penetračný náter, 2x 

vrchný náter spektra ţltá 

54. Vybúranie starej dlaţby vstupná chodba, vyspravenie odkladu cementom + 

adhézny mostík 

55. Dodávka a montáţ novej dlaţby vstupná chodba, 

56. Demontáţ ţelezobetónovej striešky – pôvodný vstup 

57. Výkop kompletných základov pre terasu, štrkové lôţko + betonáţ 

58. Podkládka uzemnenia do výkopu základov 

59. Rozobratie starého skladu na drevo, premiestnenie do 15 m – 2 dni 2 robotníci 

60. Murovanie ŠBT + zálievka betónom + roxor na previazanie, zásyp – štrkové 

lôţko, hutnenie, armatúra kari sieť 10x10x6 + roxor 12 po 15 cm, betonáţ B 20 

61. Debnenie dosky vysunutej terasy + osadzovanie chráničiek na svetlá + kabeláţ 

do podlahy  

62. Odstránenie debnenia 

63. Dodávka a montáţ úchytov na zábradlie na spodnej terase 

64. Debnenie nového schodiska na terasu + armatúra 

65. Odstránenie debnenia 

66. Vyčistenie priestorov na prízemí, podlahy, okná 

67. Ručné nakladanie a doprava vybúraných hmôt do 10 m 

68. Vodorovné premiestnenie sutiny a vybúraných hmôt do vakov na ceste 

69. Odvoz sutiny na skládku Prievidza Technické sluţby 

70. Poplatok za skládku 
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Obr. č. 1.1 Zhotovovanie klenby                              Obr. č. 1.2 Hotové klenby 

 

    

 

Obr. č. 1.3 Výmena plastových okien                      Obr. č. 1.4 Nová terasa 

 

 

 

4.2  Práce zrealizované na 2 NP: 
 

1. Zabezpečenie PD zmeny strechy 

2. Búranie betónového poteru na povale hr. 3-5 cm + zvislá doprava sutiny 

z poschodia 

3. Odstránenie podkladnej vrstvy 5 cm zo škváry pod poterom 

4. Vytrhanie doskového záklopu 

5. Sekanie káps do obvodového muriva na uloţenie I profilov – podbetónovanie 

lôţok pod I-čka 

6. Dodávka a montáţ I profilov na spevnenie stropu 

7. Náter kovových konštrukcií 1x základná 1x vrchná farba – I profil 

8. Obmurovanie I-čok tehlou 

9. Dorovnanie pôvodných hrád doskou do úrovne I-profilu 

10. Demontáţ starej krytiny, klampiariny okolo komínov 2 ks, okapov, zvodov, 

úţlabia, hrebenáčov, oplechovania, demontáţ latovania, krovu, pôvodného 

vchodu na povalu 

11. Zbúranie komína + zaslepenie 1 ks 

12. Zbúranie čelných štítových stien na pôvodnom krove 
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13. Montáţ dreveného záklopu + náter dosiek Bachemit 2x 

14. Nalepenie izolácie na doskový záklop Bitagit + 1x náter gumoasfalt aby 

nezatieklo prízemie počas úplnej demontáţe krovu 

15. Osekanie muriva po obvode na vloţenie armatúry venca 

16. Debnenie venca po obvode + dodávka armatúry vypenenie špár po oboch 

stenách 

17. Betonáţ venca 

18. Odstránenie debnenia 

19. Rozkladanie izolácie tvrdený nobasil na ipu + pokládka fólie + kari sieť + 

betonáţ – pucmajster 8 cm B 20 

20. Debnenie obvodu stien pre poter + vypenenie špár 

21. Vyskladanie stropu nad obývačkou vrstva PLC 20 cm, aby nebol výškový 

rozdiel 

22. Debnenie a podopretie terasy + balkón + armatura / roxor 12-16 + sieťovina/+ 

PLC 15-25 cm aby sme vyrovnali výšku + fólia pod betón + betonáţ B20 

pucmajster 

23. Odstránenie debnenia 

24. Pokládka zaizolovaného vodovodného a kanalizačného potrubia do podlahy pod 

betón + sekanie dráţky priemer 120 do obvodového muriva 

25. Murovanie obvod. Muriva porfix 375 + vykládka ţeriavom 

26. Dodávka a montáţ prekladov nad otvory dvere + okná, podstojkovanie 

prekladov 

27. Debnenie spevňov. Pilierov, vencov, armatúra strmienka, vodorovná výztuţ 

28. Odstránenie debnenia 

29. Dodávka a montáţ kotviacich skrutiek na pomúrnice, náter krovu, latovanie 2x 

Bochemit 

30. Dodávka a montáţ pomúrnic, krokiev, latovania, parozábrany 

31. Montáţ klieštin, skrutky cez klieštiny, spoj. Prostriedky kovu 

32. Dovoz plechu na strechu, vypodloţenie strešných lát, poloţenie parozábrany 

33. Murovanie deliacich priečok, debnenie, betonáţ venčekov – odstránenie 

debnenia 

34. Dráţkovanie pre nn + montáţ krabíc + montáţ káblov + úchytky na drevo, 

krbový ventilátor 

35. Kompletáţ svietidiel stropných 

36. Rozvody kúrenia, vody pod stropom, dodávka a montáţ kotol ÚK, radiátory, 

hlavice, izolovanie 

37. Rozvod teplej vody na prízemie, zakoţovanie dráţok po vode, elektrine, kúrení 

38. Domurovanie hrúbky steny pod pomúrnicou porfix 

39. Pribíjanie strešných lát na uchytenie nobasilu, dodávka a montáţ nobasilu 

40. Domurovanie štítových stien 

41. Nadmurovanie starého komína cca o 1,5 m nad pôvodný 

42. Prerovnanie stien lepidlom, penetrácia, sieťkovanie stien 

43. Osadenie rohovníkov do malty 

44. Rozvody teplého vzduchu pod stropom – príprava prechodov 

45. Penetrovanie podláh + vyliatie nivelačnou hmotou 

46. Dodávka a montáţ strešných okien 

47. Dodávka a montáţ strešnej krytiny, plechy, úţľabia, hrebenáče, ţľaby, zvody + 

oplechovanie komína + zachytávače snehu 
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48. Dodávka a montáţ hromozvodu, zvody steny, uzemnenie ryha 2 m od obiektu 

2x2 m tyče v zemi, guľatina, svorky, podpery 

49. Sadrokartónové podhľady + reflexná fólia + tmelenie, brúsenie 

50. SDK podhľady 1x penetrácia, 3x maľovanie 

51. Dodávka a montáţ výlezu na poval – drevený 

52. Obloţenie kúpeľne + dlaţba, vodeodolný sadrokartónový strop 

53. Okolo výduchov protipoţiarny sadrokartón 

54. Dodávka a montáţ Wc + box do kúpeľne, 2 – plášťového komína z kotla ÚK 

55. Penetrovanie stien pod omietky 

56. Izolovanie podlahy balkóna 3x, penetrácia, oplechovanie balkóna, haly, ţľaby, 

zvody 

57. Montáţ dlaţby 40x40 na terase, soklík, postavenie lešenia pri zateplovaní 

58. Zateplenie fasády, terasy zospodu a strešné okapy – PLC, hmoţdiny, sieťka, 2x 

lepidlo, penetrák, omietka, zakladacie lišty, rohovníky.  

59. Doskový záklop na klieštiny, doskový záklop na streche – strešné okapy 

60. Uchytenie PLC na drevené záklopy – sieťka, omietka fasádna 

61. Rozvod vody cez prízemie na poschodie, oprava WC na prízemí 

62. Penetrácia, sieťkovanie vonkajšieho soklíka na fasáde, lepenie obkladov – sokel 

fasáda, montovanie svietidieľ a vypínačov – fasáda 

63. Výkop pätiek pod prístrešok + betonáţ + kotvy 

64. Dodávka a montáţ hranolov a drevených prvkov, 2x bochemit, latovanie 

65. Dodávka a montáţ strešnej krytiny, odkop zeminy pod chodník 

66. Betonáţ podlahy, výztuţ kari sieť, debnenie a odstránenie debnenia betónovej 

platne 

67. Dodávka a osadenie obrubníkov do betónu 

68. Štrkové, betónové lôţko pod dlaţbu chodníky 

69. Poloţenie dlaţby do lepidla, fugovanie 

70. Vyčistenie priestorov, zvislá doprava sutiny, odvoz na skládku, poplatok za 

skládku 

71. Presuny hmôt HSV + PSV 

 

 

4.3  Vedľajšie rozpočtové náklady: 
 

1. Prevádzkové vplyvy nakoľko rekonštrukcia prebiehala za súčasného bývania 

majiteľov objektu 

2. Zariadenie staveniska poskytol investor, firma si priniesla vlastnú miešačku na 

betón, náradie, fúriky, predlţovacie káble, energiu platil investor 

3. Mimostavenisková doprava – ku skladu na materiál bolo potrebné zabezpečiť 

plynulé zásobovanie na stavbu 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

5  Postup 

 
V mojej práci som zvolila nasledujúci postup: 

 

a) Keďţe opravy  prebiehali v roku 2009, v tomto roku bol vytvorený rozpočet 

v CENKROSE v cenovej úrovni 2009. Tento rozpočet som precenila do 

cenovej úrovne 2014. 

b) Následne som rozpočty vzájomne porovnala. 

c) Ďalej som rozpočet z cenovej úrovne 2014 precenila kurzom  

d) Vytvorila som rozpočet v KROSE plus v Českej republike v cenovej úrovni 

2014  

e) Následne som porovnávala aj tieto rozpočty. 

f) Napísala som vyhodnotenie 
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6  Porovnanie rozpočtov vytvorených v CENKROSE 

    v cenovej úrovni 2009 a 2014 

 
a) Asi ako v kaţdom rozpočte, aj v tomto sa nachádzajú R – poloţky. Konkrétne sa 

tu nachádza 12 R – poloţiek.  

Keďţe dom sa staval uţ pred šiestimi rokmi, nebola som schopná zistiť 

podrobnejšie informácie o týchto R – poloţkách. V tom prípade som cenu 

ponechala. Jediná vec, ktorú som menila, bola poloţka plastové okná a dvere. 

Tieto poloţky boli riešené cez subdodávku, tak som si našla cenu okna a dverí 

na internete, vypočítala som plochu, spočítala cenu na m2 a porovnala 

s predchádzajúcou. Cena sa následne upravila cez cenový koeficient. 

Ďalej sa upravila cena za HSZ 1, takisto podľa cenového koeficientu podľa 

informácií priamo z firmy. 

 

 

Tab. č. 1.1 R – poloţky v rozpočte 

 

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Cena jednotková Cena celkom 

31 612464112 

Vnútorná omietka stien štrukturovaná, 
dvojnásobný náter, dvojnásobné 
lakovanie    m2 25,264 22,44 566,92 

44 631571002 Násyp z vybúranej sute    m3 4,392 17,32 76,07 

55 953945114 
Profil polystyrénový ozdobný dodávka 
a mtž    m 54,500 2,80 152,60 

63 971033130 
Vŕtanie otvoru v murive tehl. priemeru 
profilu do 16 mm hr.do 50 mm    ks 82,000 0,36 29,52 

66 978011141 
Nasekanie stien a stropov pod nové 
omietky    m2 151,585 0,66 100,05 

68 978011199 
Príplatok za zväčšenú hrúbku omietky 
do 3cm    m2 5,255 2,17 11,40 

75 763133260 
SDK podhľad KNAUF dosky GKF - 
svetelná rampa    m2 2,250 31,84 71,64 

86 766900001 Barový pult    kus 1,000 120,00 120,00 

88 767631100 Montáž okien a dverí plastových    m 84,100 5,00 420,50 

89 6114111690 Plastové dvere    m2 11,686 199,16 2 327,38 

90 6114111500 Plastové okná    m2 17,345 192,46 3 338,22 

114 HZS 1 
Rozobratie starého skladu na drevo, 
premiestnenie do 15 m    hod 40,000 4,00 160,00 

 

 

b) Niektoré poloţky sa mi neprecenili, lebo boli prečíslené. Popis poloţky je 

rovnaký, alebo rovnakého významu, ale číslo sa zmenilo. To môţeme vidieť 

u poloţiek: 
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Tab. č. 2.1 Prečíslenie poloţiek 

 

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Cena jednotková Cena celkom 

3 272313611 
Betón základových pásov prostý tr.C 
16/20    m3 3,294 118,95 391,82 

3 274313611 
Betón základových pásov prostý tr.C 
16/20    m3 3,294 75,04 247,18 

5 310271303 
Murivo PREMAC 50x30x25 s 
betónovou výplňou hr. 30 cm    m3 2,416 165,52 399,90 

5 311271303 
Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s 
betónovou výplňou hr. 30 cm    m3 2,416 133,96 323,65 

83 6116011900 
Dvere vnútorné hladké plné 
jednokrídlové 60x197 cm prefa    ks 1,000 49,84 49,84 

83 6116011100 
Dvere vnútorné hladké plné 
jednokrídlové   60x197 cm prefa    ks 1,000 48,21 48,21 

94 771445014 

Montáž soklíkov z obkladačiek 
hutných,keramických do tmelu,rovné 
200x100 mm,výška 100 mm    m 11,400 2,11 24,05 

94 771415014 
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu 
veľ. 200 x 100 mm    m 11,400 2,44 27,82 

113 784499901 

Ostatné práce - zakrývanie vnútorných 
zariadení a podláh fóliou v 
miestnostiach alebo na schodisku    m2 81,650 0,23 18,78 

113 784418011 

Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení 
fóliou v miestnostiach alebo na 
schodisku    m2 81,650 0,60 48,99 

 

c) U niektorých poloţkách sa zmenil aj popis: 

 

Tab. č. 2.2 Zmena popisu v poloţkách 

Č. 
Kód 
položky Popis 

MJ 

Množstvo celkom Cena jednotková Cena celkom 

15 411361421 

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a 
trámov, stužujúcich pásov 4264101 
426410.3    t 0,132 2 190,22 289,11 

15 411361821 

Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo 
balkónových, 10505    t 0,132 1 289,68 170,24 

42 631361421 

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a 
z ľahkých betónov z betonárskej ocele 
426410.1,426410.3    t 0,030 2 006,61 60,20 

42 631361821 

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a 
z ľahkých betónov z betonárskej ocele 10 
505    t 0,030 1 159,74 34,79 

101 775551210 

Zhotovenie parketovej podlahy s 
podložkou,parozábranou a s 
olištovaním,laminované tabule    m2 4,980 10,19 50,75 

101 775530040 
Montáž palubovej podlahy masívnej, 
lepením    m2 4,980 9,20 45,82 

103 775551340 

Zhotovenie parketovej podlahy s 
podložkou,parozábranou,s 
olištovaním,veľkoplošné parkety    m2 15,900 10,44 166,00 

103 775530090 

Montáž podlahy z laminátových a 
drevených parkiet, šírka nad 190 mm, 
lepením    m2 15,900 14,92 237,23 

109 784453921 

Maľby z maliar. zmesí Primalex 
dvojnásobné jednofarebné výšky do 3,80 
m    m2 26,856 1,32 35,45 

109 784452271 

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, 
Farmal, ručne nanášané dvojnásobné 
základné na podklad jemnozrnný výšky 
do 3, 80 m    m2 26,856 0,92 24,71 
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d) Ako poslednému sa budem venovať cene. Celkové náklady ZRN vyšli v roku 

2009 na 17 482,99 €. V roku 2014 nám tieto náklady klesli na 16 164, 15 €.  

 

Tab. č. 3.1 Rekapitulácia rozpočtu v cenovej úrovni 2009 

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU V CENOVEJ ÚROVNI 2009 

Stavba:   Rekonštrukcia rodinného domu p. Melcerová 
  Objekt:   Architektúra 1.NP a výmena vonkajších výplní otvorov 
  

  
        

Objednávateľ:    

   Zhotoviteľ:    Spracoval:    

Miesto:   
 

 Dátum:   11.3.2014 

     

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom 

     

HSV Práce a dodávky HSV    479,07 8 309,38 8 788,45 

1 Zemné práce    0,00 96,98 96,98 

2 Zakladanie    0,00 391,82 391,82 

3 Zvislé a kompletné konštrukcie    0,00 776,08 776,08 

4 Vodorovné konštrukcie    111,13 872,88 984,01 

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    367,94 4 020,63 4 388,57 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie    0,00 989,92 989,92 

99 Presun hmôt HSV    0,00 1 161,07 1 161,07 

PSV Práce a dodávky PSV    6 542,87 1 991,67 8 534,54 

763 Konštrukcie - drevostavby    0,00 247,84 247,84 

764 Konštrukcie klampiarske    0,00 194,55 194,55 

766 Konštrukcie stolárske    192,60 15,70 208,30 

767 Konštrukcie doplnkové kovové    5 676,16 481,16 6 157,32 

771 Podlahy z dlaždíc    132,98 325,70 458,68 

772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa    0,00 41,73 41,73 

775 Podlahy vlysové a parketové    541,13 224,71 765,84 

783 Dokončovacie práce - nátery    0,00 199,27 199,27 

784 Dokončovacie práce - maľby    0,00 261,01 261,01 

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby    0,00 160,00 160,00 

 
Celkom    7 021,94 10 461,05 17 482,99 
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Tab. č. 3.2 Rekapitulácia rozpočtu v cenovej úrovni 2014 

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU V CENOVEJ ÚROVNI 2014 

Stavba:   Rekonštrukcia rodinného domu p. Melcerová 
  Objekt:   Architektúra 1.NP a výmena vonkajších výplní otvorov 
  

  
        

Objednávateľ:    

   Zhotoviteľ:    Spracoval:    

Miesto:   
 

 Dátum:   11.3.2014 

     

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom 

     

HSV Práce a dodávky HSV    3 629,93 5 119,38 8 749,31 

1 Zemné práce    0,00 116,38 116,38 

2 Zakladanie    0,00 247,18 247,18 

3 Zvislé a kompletné konštrukcie    466,39 202,24 668,63 

4 Vodorovné konštrukcie    520,50 241,67 762,17 

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    2 549,34 2 008,95 4 558,29 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie    93,70 952,23 1 045,93 

99 Presun hmôt HSV    0,00 1 350,73 1 350,73 

PSV Práce a dodávky PSV    4 909,50 2 105,34 7 014,84 

763 Konštrukcie - drevostavby    131,32 148,13 279,45 

764 Konštrukcie klampiarske    40,38 147,52 187,90 

766 Konštrukcie stolárske    190,53 18,24 208,77 

767 Konštrukcie doplnkové kovové    3 409,88 843,70 4 253,58 

771 Podlahy z dlaždíc    309,74 339,25 648,99 

772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa    4,40 45,08 49,48 

775 Podlahy vlysové a parketové    690,15 128,71 818,86 

783 Dokončovacie práce - nátery    40,94 201,56 242,50 

784 Dokončovacie práce - maľby    92,16 233,15 325,31 

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby    0,00 400,00 400,00 

 
Celkom    8 539,43 7 624,72 16 164,15 
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Na nasledujúcom grafu môţeme vidieť ako sa nám zvyšujú alebo zniţujú 

jednotlivé práce a dodávky hlavnej a pridruţenej výroby.  

 

 
 

Obr. Č. 2.1 Priebeh jednotkových cien 

 

Jednotlivé práce a dodávky sa nám zniţujú a rastú z dôvodu zvyšovania 

a zniţovania jednotkových cien. A to predovšetkým u oceli a betónu.  

Ale najviac nám cenu ovplyvnili dve poloţky a to plastové okná a dvere, 

z dôvodu mnoţstva a ceny. Podrobnejšie sú tieto poloţky popísané niţšie, kde sa 

venujem jednotlivým cenám. 
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Keď porovnáme jednotlivé jednotkové ceny zistíme, ţe rovnaká cena ostala 

iba poloţke 9. 

 

Tab. č. 4.1 Rovnaká jednotková cena  

 

Č. 
Kód 
položky Popis MJ Množstvo celkom Cena jednotková Cena celkom 

9 411245275 

Zhotovenie klenby v murive z tehál, 
rozpätie klenby do 2m, s pomocnou 
konštrukciou, hr. do 450 mm    m2 0,155 177,50 27,51 

9 411245275 

Zhotovenie klenby v murive z tehál, 
rozpätie klenby do 2m, s pomocnou 
konštrukciou, hr. do 450 mm    m2 0,155 177,50 27,51 

 

Cena nám ostala rovnaká u všetkých poloţkách presun hmôt, no 

a samozrejme u niektorých R - poloţkách ako 44, 55, 63, 68, 86. Jednotkové 

ceny vstúpili u 63 poloţiek. Cena poloţiek klesla iba u 37 poloţkách. Je 

zaujímavé ţe aj keď cena klesla iba pri toľkých poloţkách, tak sa nám celková 

cena o toľko zníţila. Avšak stúpajúce jednotkové ceny nám vzrástli iba nepatrne. 

Väčšinou sa poloţky zvyšujú iba o pár centov. Najviac sa nám zvýšila 

jednotková cena u poloţky 114. Cenu som opäť zvýšila cenovým indexom 

podľa informácií vo firme. 

 

Tab. č. 4.2 Najväčšie zvýšenie ceny medzi cenovou úrovňou 2009 a 2014 

 

Č. 
Kód 
položky Popis MJ Množstvo celkom Cena jednotková Cena celkom 

114 HZS 1 
Rozobratie starého skladu na drevo, 
premiestnenie do 15 m    hod 40,000 4,00 160,00 

114 HZS 1 
Rozobratie starého skladu na drevo, 
premiestnenie do 15 m    hod 40,000 10,00 400,00 

 

A ďalej u poloţky 17. 

 

Tab. č. 4.3 Menšie zvýšenie ceny medzi cenovou úrovňou 2009 a 2014 

 

17 413941121 
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I,IE,U,UE,L do č.12,alebo 
výška do 120 mm    t 0,115 301,76 34,70 

17 413941121 
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I,IE,U,UE,L do č.12,alebo 
výška do 120 mm    t 0,115 331,15 38,08 

 

Tu nám jednotková cena stúpla o 29, 39 €. Ďalšiu významnejšiu poloţku 

máme     poplatok za skládku suti, kde nám cena stúpla o 8, 35 €. Ďalšie väčšie 

zmeny máme u poloţkách 65 kde je zmena 8,05, u poloţky 64 so zmenou 6,71, 

a u poloţky 1 kde je zmena o 5,54 €. Ďalej sa mi výšky zmeny uţ len zmenšujú. 

 

U klesajúcich poloţkách máme naopak úplne iné zmeny u jednotkových 

cenách. Asi najvýznamnejšiu zmenu vidíme u poloţky 15. Kde nám cena klesla 

aţ o 900, 54 €. 
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Tab. č. 4.4 Najväčší pokles ceny medzi cenovou úrovňou 2009 a 2014 

 

Č. 
Kód 
položky Popis MJ Množstvo celkom Cena jednotková Cena celkom 

15 411361421 

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a 
trámov, stužujúcich pásov 4264101 
426410.3    t 0,132 2 190,22 289,11 

15 411361821 

Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo 
balkónových, 10505    t 0,132 1 289,68 170,24 

 

U poloţky číslo 42 nám zmena ceny činí 846, 87 €.  

 

Tab. č. 4.5 Menší pokles ceny medzi cenovou úrovňou 2009 a 2014 

 

Č. 
Kód 
položky Popis MJ Množstvo celkom Cena jednotková Cena celkom 

42 631361421 

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a 
z ľahkých betónov z betonárskej ocele 
426410.1,426410.3    t 0,030 2 006,61 60,20 

42 631361821 

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a 
z ľahkých betónov z betonárskej ocele 10 
505    t 0,030 1 159,74 34,79 

 

A poslednú najväčšiu cenu vidíme u poloţky 43. Zmena činí 162, 41 €. 

  

Tab. č. 4.6 Menší pokles ceny 2 medzi cenovou úrovňou 2009 a 2014 

 

43 631362021 
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo 
zváraných sietí z drôtov typu KARI    t 0,018 1 441,00 25,94 

43 631362021 
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo 
zváraných sietí z drôtov typu KARI    t 0,018 1 278,59 23,01 

 

Pri ďalších poloţkách cena klesá okolo 50 €.  

 

Tab. č. 4.7 Menší pokles ceny 3 medzi cenovou úrovňou 2009 a 2014 

 

3 272313611 Betón základových pásov prostý tr.C 16/20    m3 3,294 118,95 391,82 

3 274313611 Betón základových pásov prostý tr.C 16/20    m3 3,294 75,04 247,18 

10 411321313 
Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, 
železový tr.C 16/20    m3 2,093 122,20 255,76 

10 411321313 
Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, 
železový tr.C 16/20    m3 2,093 81,83 171,27 

19 430321313 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20    m3 0,189 130,83 24,73 

19 430321313 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20    m3 0,189 96,51 18,24 

39 631313611 Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm    m3 0,364 128,58 46,80 

39 631313611 Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm    m3 0,364 92,84 33,79 

 

Z toho môţeme usúdiť, ţe ceny klesli hlavne u materiáloch oceli, a ceny 

betónu. 
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Obr. č. 3.1 Priebeh zmeny výšky jednotkových cien oceli z cenovej úrovni 2009 do 

2014 

 

 

 

 
 

Obr. č. 3.2 Priebeh zmeny výšky jednotkových cien betónu z cenovej úrovni 2009 do 

2014 
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Najväčšiu zmenu v rozpočte mi však spôsobili poloţky 88, 89, 90. 

 

Tab. č. 5.1 Poloţky spôsobujúce zmenu ceny rozpočtu cenová úroveň 2009 

 

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Cena jednotková Cena celkom 

89 6114111690 Plastové dvere    m2 11,686 199,16 2 327,38 

90 6114111500 Plastové okná    m2 17,345 192,46 3 338,22 

 

Tab. č. 5.2 Poloţky spôsobujúce zmenu ceny rozpočtu cenová úroveň 2014 

 

89 6114111690 Plastové dvere    m2 11,686 119,50 1 396,48 

90 6114111500 Plastové okná    m2 17,345 115,48 2 003,00 

 

Tieto 2 poloţky nám zníţili celkovú cenu ZRN o 2266,12 €. 

 

 
 
Obr. č. 3.3 Priebeh zmeny výšky jednotkových cien dverí a okien z cenovej úrovni 2009 

do 2014 
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7  Porovnanie rozpočtov v Slovenskej a Českej republike 
 

V ďalšom kroku som porovnávala rozpočet v Slovenskej a Českej republike. K tomuto 

kroku som potrebovala rozpočet z CENKROSU z cenovej úrovne 2014. Tento rozpočet 

som musela preceniť kurzom. Kurz som pouţila zo dňa 05. 04. 2015. V ten deň sa 1 € 

rovnalo 27,54 kč. Základné rozpočtové náklady nám vystúpili aţ na 401 263, 22 kč.  

Aby som tento rozpočet mohla porovnať potrebovala som zostaviť rovnaký rozpočet 

v KROSE plus v cenovej úrovni 2014. V tomto rozpočte sa mi základné rozpočtové 

náklady vyšplhali na 362 980, 01 kč. Rozdiel cien mi vyšiel 38 283, 21 kč. 

V následnom porovnaní sa dozvieme prečo. 

 

a) Najskôr som skúšala rozpočet zostaviť iba podľa kódu. Tento spôsob sa mi 

bohuţiaľ vôbec neosvedčil. Zadávaním kódu sa mi podarilo nájsť iba 36 

poloţiek. Boli to poloţky 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,26,28,29,30,34,40,60,118,119,120,121,122. 

b) Väčšinu poloţiek som musela som musela nájsť podľa textu a to predovšetkým 

zadávaním konkrétnych slov, alebo obsahu textu.  
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Tab. č. 6.1 Rozpočet vytvorený v KROSE plus v cenovej úrovni 2014 

 
ROZPOČET   

Stavba:   Rekonštrukcia rodinného domu p. 
Melcerová 

    Objekt:   Architektúra 1. NP a výmena vonkajších výplní 
otvorov 

   
 

 
 

             

Objednatel:    
      

Zhotovitel:    
    

Zpracoval:  
Gettová Zuzana   

 Místo:        Datum:   23. 2. 2015 

        

Č. 
Kód 

položky 
Popis MJ 

Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 
Hmotnost 

celkem 

        

 
HSV Práce a dodávky HSV    

   
206 979,66 39,598 

 
1 Zemní práce    

   
2 996,22 0,000 

1 132202102 

Hloubení rýh š do 600 mm ručním 
nebo pneum nářadím v 
nesoudržných horninách tř. 3    m3 3,294 812,00 2 674,73 0,000 

2 166101101 
Přehození neulehlého výkopku z 
horniny tř. 1 až 4    m3 3,294 97,60 321,49 0,000 

 
2 Zakládání    

   
8 070,30 7,432 

3 272313611 
Základové klenby z betonu tř. C 
16/20    m3 3,294 2 450,00 8 070,30 7,432 

 
3 

Svislé a kompletní 
konstrukce    

   
11 812,45 2,759 

4 310239211 

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve 
zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými na MVC    m3 0,900 3 730,00 3 357,00 1,690 

5 311113137 
Murivo nosní PREMAC 50x30x25 s 
betónovou výplní hr. 30 cm    m3 2,416 1 630,00 3 938,08 0,000 

6 342272323 

Příčky tl 100 mm z pórobetonových 
přesných hladkých příčkovek 
objemové hmotnosti 500 kg/m3    m2 4,769 543,00 2 589,57 0,333 

7 349231821 
Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl 
do 300 mm    m2 1,620 1 190,00 1 927,80 0,736 

 
4 Vodorovné konstrukce    

   
21 027,76 5,711 

8 411244272 

Klenby valené tl 140 mm z cihel dl 
290 mm pevnosti P 40 rozpětí do 2 
m    m2 0,147 949,00 139,50 0,049 

9 411244273 

Klenby valené tl 290 mm z cihel dl 
290 mm pevnosti P 40 rozpětí do 2 
m    m2 0,155 1 650,00 255,75 0,104 

10 411321313 Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20    m3 2,093 2 640,00 5 525,52 4,723 

11 411351101 Zřízení bednění stropů deskových    m2 5,990 356,00 2 132,44 0,013 

12 411351102 
Odstranění bednění stropů 
deskových    m2 5,990 105,00 628,95 0,000 

13 411354171 
Zřízení podpěrné konstrukce stropů 
v do 4 m pro zatížení do 5 kPa    m2 3,360 120,00 403,20 0,010 

14 411354172 

Odstranění podpěrné konstrukce 
stropů v do 4 m pro zatížení do 5 
kPa    m2 3,360 27,20 91,39 0,000 
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15 411361821 
Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 
505    t 0,132 35 200,00 4 646,40 0,139 

16 411362021 
Výztuž stropů svařovanými sítěmi 
Kari    t 0,102 26 600,00 2 713,20 0,107 

17 413941121 

Osazování ocelových válcovaných 
nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L 
do č.12    t 0,115 7 070,00 813,05 0,002 

18 130104420 
úhelník ocelový rovnostranný, v 
jakosti 11 375, 100 x 100 x 10 mm    t 0,115 20 500,00 2 357,50 0,115 

  
Hmotnost: 15,04 kg/m    

     

19 430321313 
Schodišťová konstrukce a rampa ze 
ŽB tř. C 16/20    m3 0,189 2 890,00 546,21 0,426 

20 430362021 
Výztuž schodišťové konstrukce a 
rampy svařovanými sítěmi Kari    t 0,009 26 600,00 239,40 0,009 

21 431351121 
Zřízení bednění podest schodišť a 
ramp přímočarých v do 4 m    m2 0,945 489,00 462,11 0,012 

22 431351122 

Odstranění bednění podest 
schodišť a ramp přímočarých v do 4 
m    m2 0,945 77,40 73,14 0,000 

 
6 

Úpravy povrchů, podlahy 
a osazování výplní    

   
112 253,80 23,417 

23 611131321 
Penetrace akrylát-silikonová 
vnitřních stropů nanášená strojně    m2 38,779 42,50 1 648,11 0,018 

24 611322121 

Vápenocementová lehčená omítka 
hladká jednovrstvá vnitřních stropů 
rovných nanášená ručně    m2 32,398 194,00 6 285,21 0,392 

25 611322145 

Vápenocementová lehčená omítka 
štuková dvouvrstvá vnitřních 
schodišťových konstrukcí nanášená 
ručně    m2 9,538 234,00 2 231,89 0,125 

26 611521033 

Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka 
tl. 3,0 mm včetně penetrace 
vnitřních kleneb    m2 6,381 374,00 2 386,49 0,031 

27 612135001 

Vyrovnání podkladu vnitřních stěn 
maltou vápenocementovou tl do 10 
mm    m2 4,845 183,00 886,64 0,099 

28 612142001 

Potažení vnitřních stěn 
sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmoty    m2 9,538 155,00 1 478,39 0,047 

29 612142001 

Potažení vnitřních stěn 
sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmoty    m2 146,568 155,00 22 718,04 0,717 

30 612325302 
Vápenocementová štuková omítka 
ostění nebo nadpraží    m2 4,020 502,00 2 018,04 0,135 

31 612464112 

Vnútorní omítka sten strukturovaná, 
dvojnásobní náter, dvojnásobní 
lakování    m2 25,264 642,00 16 219,49 0,000 

32 612821022 

Vnitřní sanační štuková omítka pro 
vlhké a zasolené zdivo prováděná 
strojně    m2 5,255 561,00 2 948,06 0,181 

33 553311000 
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 
95 600 L/P    kus 1,000 604,00 604,00 0,010 

34 607941030 
deska parapetní dřevotřísková 
vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m    m 16,150 359,00 5 797,85 0,081 

35 612821031 
Vnitřní vyrovnávací sanační omítka 
prováděná ručně    m2 5,255 227,00 1 192,89 0,084 

36 619995001 
Začištění omítek kolem oken, dveří, 
podlah nebo obkladů    m 33,500 109,00 3 651,50 0,050 

37 622512021 

Tenkovrstvá akrylátová hydrofilní 
zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn    m2 78,505 291,00 22 844,96 0,289 

38 629135102 
Vyrovnávací vrstva pod klempířské 
prvky z MC š do 300 mm    m 16,150 56,60 914,09 0,333 

39 629991001 
Zakrytí podélných ploch fólií volně 
položenou    m2 81,650 14,40 1 175,76 0,010 

40 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu m3 0,364 2 970,00 1 081,08 0,821 
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prostého tř. C 16/20    

41 631319012 
Příplatek k mazanině tl do 120 mm 
za přehlazení povrchu    m3 0,364 317,00 115,39 0,000 

42 631319173 

Příplatek k mazanině tl do 120 mm 
za stržení povrchu spodní vrstvy 
před vložením výztuže    m3 0,364 96,20 35,02 0,000 

43 631361821 
Výztuž mazanin betonářskou ocelí 
10 505    t 0,030 32 500,00 975,00 0,031 

44 631362021 
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi 
Kari    t 0,018 26 600,00 478,80 0,019 

45 631571002 Násyp z vybúraní suti    m3 4,392 477,00 2 094,98 0,000 

46 632451411 
Doplnění cementového potěru 
hlazeného pl do 1 m2 tl do 10 mm    m2 4,270 126,00 538,02 0,112 

47 635111142 
Násyp pod podlahy z hrubého 
kameniva 16-32 s udusáním    m3 10,786 1 060,00 11 433,16 19,814 

48 642942111 

Osazování zárubní nebo rámů 
dveřních kovových do 2,5 m2 na 
MC    kus 1,000 193,00 193,00 0,017 

49 978011199 
Příplatek za zvěčšenou hr. omítky 
do 3 cm    m2 5,255 58,60 307,94 0,000 

 
9 

Ostatní konstrukce a 
práce-bourání    

   
22 924,02 0,279 

50 801333130 
Vŕtaní otvoru v murive tehl. průměru 
profilu do 16 mm hr. do 50 mm    ks 82,000 9,72 797,04 0,000 

51 949101111 

Lešení pomocné pro objekty 
pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2    m2 81,650 36,70 2 996,56 0,011 

52 952901103 

Čištění budov omytí jednoduchých 
oken nebo balkonových dveří 
plochy do 2,5m2    m2 29,031 16,90 490,62 0,000 

53 952902021 
Čištění budov zametení hladkých 
podlah    m2 81,650 1,88 153,50 0,000 

54 953942121 
Osazování ochranných úhelníků 
bez jejich dodání    kus 57,166 62,40 3 567,16 0,268 

55 953943121 
Osazování výrobků do 1 kg/kus do 
betonu bez jejich dodání    kus 8,000 62,70 501,60 0,001 

56 953945114 
Profil polystyrénový ozdobný 
dodávka a montáž    m 54,500 75,60 4 120,20 0,000 

57 963051110 
Bourání ŽB stropů deskových tl do 
80 mm    m3 0,099 2 990,00 296,01 0,000 

58 965081213 

Bourání podlah z dlaždic 
keramických nebo xylolitových tl do 
10 mm plochy přes 1 m2    m2 4,406 46,90 206,64 0,000 

59 968062355 
Vybourání dřevěných rámů oken 
dvojitých včetně křídel pl do 2 m2    m2 25,270 128,00 3 234,56 0,000 

60 968062455 
Vybourání dřevěných dveřních 
zárubní pl do 2 m2    m2 8,102 129,00 1 045,16 0,000 

61 968062991 
Vybourání vnitřních deštění 
výkladů, ostění a obkladů stěn    m2 5,115 8,16 41,74 0,000 

62 971033541 

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 
pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 
300 mm    m3 0,398 1 050,00 417,90 0,000 

63 971033561 

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 
pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 
600 mm    m3 1,260 1 210,00 1 524,60 0,000 

64 978011141 
Otlučení vnitřních omítek MV nebo 
MVC stropů o rozsahu do 30 %    m2 151,585 20,90 3 168,13 0,000 

65 978011191 
Otlučení vnitřních omítek MV nebo 
MVC stropů o rozsahu do 100 %    m2 5,255 69,00 362,60 0,000 

 
997 Přesun sutě    

   
4 185,65 0,000 

66 997013112 

Vnitrostaveništní doprava suti a 
vybouraných hmot pro budovy v do 
9 m s použitím mechanizace    t 2,256 400,00 902,40 0,000 
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67 997013501 

Odvoz suti a vybouraných hmot na 
skládku nebo meziskládku do 1 km 
se složením    t 2,256 226,00 509,86 0,000 

68 997013509 

Příplatek k odvozu suti a 
vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km    t 6,768 9,78 66,19 0,000 

69 997013831 

Poplatek za uložení stavebního 
směsného odpadu na skládce 
(skládkovné)    t 2,256 1 200,00 2 707,20 0,000 

 
998 Přesun hmot    

   
9 309,46 0,000 

70 998011002 
Přesun hmot pro budovy zděné v 
do 12 m    t 39,784 234,00 9 309,46 0,000 

 
HSZ 

Hodinové zúčtovací 
sadzby    

   
14 400,00 0,000 

71 HSZ 1 
Rozobratí starého skladu na dřevo, 
přemístení do 15 m    d 40,000 360,00 14 400,00 0,000 

 
PSV Práce a dodávky PSV    

   
156 000,35 1,820 

 
763 

Konstrukce suché 
výstavby    

   
7 657,93 0,122 

72 763131511 

SDK podhled deska 1xA 12,5 bez 
TI jednovrstvá spodní kce profil 
CD+UD    m2 5,268 658,00 3 466,34 0,066 

73 763131916 

Zhotovení otvoru vel. do 4 m2 v 
SDK podhledu a podkroví s 
vyztužením profily    kus 1,000 2 420,00 2 420,00 0,020 

74 763164152 
SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š 
přes 0,8 m desky 1xA 15    m2 2,500 482,00 1 205,00 0,036 

75 998763201 
Přesun hmot procentní pro 
dřevostavby v objektech v do 12 m    % 70,913 7,99 566,59 0,000 

 
764 Konstrukce klempířské    

   
5 851,70 0,013 

76 764002851 
Demontáž oplechování parapetů do 
suti    m 17,050 44,30 755,32 0,000 

77 764226404 

Oplechování parapetů rovných 
mechanicky kotvené z Al plechu  rš 
330 mm    m 16,150 310,00 5 006,50 0,013 

78 998764202 

Přesun hmot procentní pro 
konstrukce klempířské v objektech 
v do 12 m    % 57,618 1,56 89,88 0,000 

 
765 Konstrukce pokrývačské    

   
82,37 0,000 

79 765111821 
Demontáž krytiny keramické hladké 
sklonu do 30° na sucho do suti    m2 1,000 78,20 78,20 0,000 

80 998765202 
Přesun hmot procentní pro krytiny 
skládané v objektech v do 12 m    % 0,782 5,33 4,17 0,000 

 
766 Konstrukce truhlářské    

   
7 573,72 0,019 

81 766660002 

Montáž dveřních křídel otvíravých 
1křídlových š přes 0,8 m do ocelové 
zárubně    kus 1,000 516,00 516,00 0,000 

82 611600500 

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 
1křídlové 60x197 bez povrchové 
úpravy    kus 1,000 840,00 840,00 0,014 

83 766691911 
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných 
křídel oken pl do 1,5 m2    kus 24,000 11,60 278,40 0,000 

84 766691914 
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných 
křídel dveří pl do 2 m2    kus 5,000 19,40 97,00 0,000 
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85 766694111 

Montáž parapetních desek 
dřevěných, laminovaných šířky do 
30 cm délky do 1,0 m    kus 16,150 97,60 1 576,24 0,000 

86 766695213 
Montáž truhlářských prahů dveří 
1křídlových šířky přes 10 cm    kus 4,000 73,50 294,00 0,000 

87 611871210 
prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm 
dl.62 cm š 15 cm    kus 4,000 96,90 387,60 0,006 

88 766900001 Barový pult    kus 1,000 3 560,00 3 560,00 0,000 

89 998766201 

Přesun hmot procentní pro 
konstrukce truhlářské v objektech v 
do 6 m    % 33,076 0,74 24,48 0,000 

 
767 Konstrukce zámečnické    

   
79 699,25 0,945 

90 767631100 Montáž oken a dveří plastových    m 84,100 262,00 22 034,20 0,021 

91 
611411169
0 Plastové okná    m2 17,345 2 210,70 38 344,59 0,551 

92 
611411150
0 Plastové dveře    m2 11,686 1 505,60 17 594,44 0,371 

93 767896110 Montáž Al lišt šroubováním    m 4,100 40,10 164,41 0,000 

94 283186700 
lišta AL krycí ALULEX 100 přítlačná 
pro LEXAN    m 4,000 125,00 500,00 0,002 

95 998767201 

Přesun hmot procentní pro 
zámečnické konstrukce v objektech 
v do 6 m    % 786,376 1,35 1 061,61 0,000 

 
771 Podlahy z dlaždic    

   
13 231,12 0,256 

96 771443113 

Montáž soklíků z obkladaček 
hutných lepených rovných v do 120 
mm    m 11,400 81,90 933,66 0,007 

97 597612610 

dlaždice keramické RAKO - 
kuchyně TETRIS (barevné) 30 x 30 
x 0,8 cm I. j.    m2 6,750 468,00 3 159,00 0,130 

98 771573112 

Montáž podlah keramických 
režných hladkých lepených do 9 
ks/m2    m2 21,876 233,00 5 097,11 0,091 

99 771576102 

Montáž podláhz dlaždic keram. 
lepených bez povrch. úpravy nebo 
glaz. hlad.    m2 5,620 597,00 3 355,14 0,028 

100 998771201 
Přesun hmot procentní pro podlahy 
z dlaždic v objektech v do 6 m    % 125,449 5,47 686,21 0,000 

 
772 Podlahy z kamene    

   
1 531,29 0,015 

101 772421134 

Montáž obkladu soklů svislých 
deskami lepenými z kamene tl 40 a 
50 mm    m 7,850 188,00 1 475,80 0,015 

102 998772201 
Přesun hmot procentní pro podlahy 
z kamene v objektech v do 6 m    % 14,758 3,76 55,49 0,000 

 
775 

Podlahy skládané 
(parkety, vlysy, lamely aj.)    

   
26 189,65 0,225 

103 775530033 

Montáž podlahy masivní z palubek 
celoplošně lepených šířky přes 150 
mm s podkladem z desek    m2 4,980 513,00 2 554,74 0,055 

104 611521230 
parketa laminátová PARADOR 
CLASSIC 1030, 8x195x1285 mm    m2 4,980 409,00 2 036,82 0,034 

105 775541115 

Montáž podlah plovoucích z lamel 
dýhovaných a laminovaných 
lepených v drážce š dílce do 200 
mm    m2 15,900 149,00 2 369,10 0,001 

106 611980251 parketa buková 240 cm    m2 15,900 1 190,00 18 921,00 0,134 

107 998775201 
Přesun hmot procentní pro podlahy 
dřevěné v objektech v do 6 m    % 258,817 1,19 307,99 0,000 
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783 

Dokončovací práce - 
nátěry    

   
5 541,41 0,008 

108 783601813 

Odstranění nátěrů z dřevěných 
dveří a zárubní oškrabáním s 
obroušením    m2 22,748 27,60 627,84 0,000 

109 783624300 

Nátěry syntetické truhlářských 
konstrukcí barva standardní 
dvojnásobné, 1x email a 2x tmel    m2 22,748 216,00 4 913,57 0,008 

 
784 

Dokončovací práce - 
malby a tapety    

   
8 641,91 0,217 

110 784121001 
Oškrabání malby v mísnostech 
výšky do 3,80 m    m2 180,107 21,00 3 782,25 0,180 

111 784181121 

Hloubková jednonásobná 
penetrace podkladu v místnostech 
výšky do 3,80 m    m2 107,789 18,40 1 983,32 0,022 

112 784211101 

Dvojnásobné bílé malby ze směsí 
za mokra výborně otěruvzdorných v 
místnostech výšky do 3,80 m    m2 30,614 57,50 1 760,31 0,008 

113 784211101 

Dvojnásobné bílé malby ze směsí 
za mokra výborně otěruvzdorných v 
místnostech výšky do 3,80 m    m2 7,140 57,50 410,55 0,002 

114 784211151 

Příplatek k cenám 2x maleb ze 
směsí za mokra otěruvzdorných za 
barevnou malbu  tónovanou 
přípravky    m2 7,140 7,03 50,19 0,000 

115 784221117 

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí 
za sucha středně otěruvzdorných 
na schodišti do 3,80 m    m2 26,856 24,40 655,29 0,005 

  
Celkem    

   
362 980,01 41,418 

 

Na tomto grafe môţeme vidieť ako sa nám zmenili jednotkové ceny jednotlivých 

poloţiek v rozpočte vytvorenom v CENKROSE v cenovej úrovni 2014 oproti rozpočtu 

vytvorenom v KROSE plus. Porovnaniu ceny sa budem venovať v podrobnejšom 

porovnávaní ceny. 

 

 
 

Obr. č. 4.1 Zmena jednotkových cien medzi rozpočtom vytvoreným v CENKROSE 

a KROSE plus. 
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c) Niekedy sa mi však aj tak nepodarilo nájsť úplne presne určitú poloţku. Tá sa 

teda musela nahradiť. Môţeme to vidieť napríklad u poloţkách: 

 

Tab. č. 7.1 Nahradené poloţky 

 

Č. 
Kód 

položky 
Popis MJ 

Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena 
celkom 

1 130201001 Výkop ryhy horn. tr.3 ručne    m3 3,294 873,84 2 878,43 

1 132202102 
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v nesoudržných horninách tř. 3    
m3 3,294 812,00 2 674,73 

6 342273100 Priecky PORFIX 500x250x100  hr.100 mm    m2 4,769 475,89 2 269,52 

6 342272323 
Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných 
hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3    m2 4,769 543,00 2 589,57 

25 611461139 Vnútorná omietka klenieb    m2 6,381 196,64 1 254,76 

25 611322145 

Vápenocementová lehčená omítka štuková 
dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí 
nanášená ručně    m2 9,538 234,00 2 231,89 

 

Tab. č. 7.2 Nahradená poloţka vyspravení povrchu stien 

 

28 612451071 
Vyspravenie povrchu stien maltou cementovou  pod 
vnútorné parapety    m2 4,845 39,93 193,46 

27 612135001 
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm    m2 4,845 183,00 886,64 

 

Tab. č. 7.3 Nahradená poloţka sanačnej omietky 

 

29 612462402 
Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova 
prednástrek, krytie 100%    m2 5,255 210,96 1 108,59 

35 612821031 Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně    m2 5,255 227,00 1 192,89 

 

Tab. č. 7.4 Nahradená poloţka uholníkov 

 

35 612473186 
Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na 
hrany (meria sa v m dľ.)    m 57,166 71,05 4 061,64 

54 953942121 Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodání    kus 57,166 62,40 3 567,16 

 

Tab. č. 7.5 Nahradená poloţka osadení parapetných dosiek 

 

Č. 
Kód 
položky Popis MJ 

Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena 
celkom 

49 648952421 
Osadenie parapetných dosiek na akúkoľvek 
cementovú maltu, š. od 250 do 500 mm    m 16,150 160,56 2 593,04 

85 766694111 
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných 
šířky do 30 cm délky do 1,0 m    kus 16,150 97,60 1 576,24 
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Tab. č. 7.6 Nahradená poloţka nasekaní stien a stropov 

 

66 978011141 Nasekanie stien a stropov pod nové omietky    m2 151,585 22,03 3 339,42 

64 978011141 
Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o 
rozsahu do 30 %    m2 151,585 20,90 3 168,13 

 

 

Tab. č. 7.7 Nahradená poloţka dlaţdíc keramických 

 

96 5976498100 Dlaždice keramické  300x300    m2 6,750 511,69 3 453,91 

97 597612610 
dlaždice keramické RAKO - kuchyně TETRIS 
(barevné) 30 x 30 x 0,8 cm I. j.    m2 6,750 468,00 3 159,00 

 

Tab. č. 7.8 Nahradená poloţka montáţi dlaţdíc 

 

97 771576110 

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu 
flexibil.bez povrch. úpravy alebo glaz. 
hlad.400x400mm    m2 21,876 442,84 9 687,57 

98 771573112 
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených do 9 ks/m2    m2 21,876 233,00 5 097,11 

 

Tab. č. 7.9 Nahradená poloţka obkladu soklov 

 

99 772401123 
Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých 
alebo šikmých stien s lícom rovným    m 7,850 168,55 1 323,12 

101 772421134 
Montáž obkladu soklů svislých deskami lepenými z 
kamene tl 40 a 50 mm    m 7,850 188,00 1 475,80 

 

Tab. č. 7.10 Nahradená poloţka laminátových parkiet 

 

Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

celkom 
Cena 

jednotková 
Cena 

celkom 

102 6119800100 
Laminátové parkety KRONOSPAN LUCKYFLOOR 
1285x195x8 mm    m2 4,980 359,95 1 792,55 

104 611521230 
parketa laminátová PARADOR CLASSIC 1030, 
8x195x1285 mm    m2 4,980 409,00 2 036,82 

 

d) Cena základných rozpočtových nákladov u českého rozpočtu nám vyšla oveľa 

niţšia ako v rozpočte preceňovaným kurzom. Veľa poloţiek majú jednotkové 

ceny oveľa niţšie ako v slovenskej republike. Napríklad: 

 

Tab. č. 8.1 Najväčšie poklesy jednotkových cien poloţiek medzi rozpočtom vytvorenom 

v CENKROSE a rozpočte vytvorenom v KROSE plus 

4 310239211 
Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive 

nadzáklad. tehlami    
m3 0,900 5 033,76 4 530,38 

4 310239211 
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC    
m3 0,900 3 730,00 3 357,00 

7 349231821 
Primurovka ostenia z tehál vo vybúraných otvoroch 
nad 150 do 300 mm    m2 1,620 1 667,27 2 700,98 

7 349231821 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm    m2 1,620 1 190,00 1 927,80 
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8 411245273 
Zhotovenie klenby v murive z tehál, rozpätie klenby 
do 2m, s pomocnou konštrukciou, hr. do 250 mm    m2 0,147 2 438,94 358,52 

8 411244272 
Klenby valené tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti 
P 40 rozpětí do 2 m    m2 0,147 949,00 139,50 

9 411245275 
Zhotovenie klenby v murive z tehál, rozpätie klenby 
do 2m, s pomocnou konštrukciou, hr. do 450 mm    m2 0,155 4 888,35 757,69 

9 411244273 
Klenby valené tl 290 mm z cihel dl 290 mm pevnosti 
P 40 rozpětí do 2 m    m2 0,155 1 650,00 255,75 

11 411351107 Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné    m2 5,990 145,69 872,68 

11 411351101 Zřízení bednění stropů deskových    m2 5,990 356,00 2 132,44 

16 411362021 
Výstuž stropov a klenieb, nosníkov trámov, 
stužujúcich pásov zo zváraných sietí KARI    t 0,102 35 011,33 3 571,16 

16 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari    t 0,102 26 600,00 2 713,20 

17 413941121 
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov 
I,IE,U,UE,L do č.12,alebo výška do 120 mm    t 0,115 9 119,87 1 048,79 

17 413941121 
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, 
IE, U, UE nebo L do č.12    t 0,115 7 070,00 813,05 

18 1333163800 Uholník rovnoramenný 11373 100x100x10mm    t 0,115 21 840,87 2 511,70 

18 130104420 
úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 
100 x 10 mm    t 0,115 20 500,00 2 357,50 

20 430362021 
Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí 
z drôtov typu KARI    t 0,009 35 030,33 315,27 

20 430362021 
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými 
sítěmi Kari    t 0,009 26 600,00 239,40 

 

 

Tab. č. 8.2 Pokles ceny omietky klenieb medzi rozpočtom vytvorenom v CENKROSE 

a rozpočte vytvorenom v KROSE plus 

 

Č. 
Kód 
položky Popis MJ 

Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena 
celkom 

25 611461139 Vnútorná omietka klenieb    m2 6,381 196,64 1 254,76 

26 611521033 
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně 
penetrace vnitřních kleneb    m2 6,381 374,00 2 386,49 

 

Tab. č. 8.3 Pokles ceny začistení omietok medzi rozpočtom vytvorenom v CENKROSE 

a rozpočte vytvorenom v KROSE plus 

 

26 612409991 
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo 
okien,dverí,podláh, obkladov atď.    m 33,500 48,75 1 633,13 

36 619995001 
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů    m 33,500 109,00 3 651,50 
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Tab. č. 8.4 Pokles ceny parapetnej dosky medzi rozpočtom vytvorenom v CENKROSE 

a rozpočte vytvorenom v KROSE plus 

 

50 6119000100 Parapetná doska vnútorná širka do 300 mm    m 16,150 435,68 7 036,23 

34 607941030 
deska parapetní dřevotřísková vnitřní 
POSTFORMING 0,3 x 1 m    m 16,150 359,00 5 797,85 

 

Tab. č. 8.5 Pokles ceny výstuţe  mazanín medzi rozpočtom vytvorenom v CENKROSE 

a rozpočte vytvorenom v KROSE plus 

 

42 631361821 
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov z betonárskej ocele 10 505    t 0,030 31 939,24 958,18 

43 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505    t 0,030 32 500,00 975,00 

 

Tab. č. 8.6 Pokles ceny výstuţe mazanín z drôtov typu KARI medzi rozpočtom 

vytvorenom v CENKROSE a rozpočte vytvorenom v KROSE plus 

 

43 631362021 
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI    t 0,018 35 212,37 633,82 

44 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari    t 0,018 26 600,00 478,80 

 

Tab. č. 8.7 Pokles ceny lešenia ľahkého medzi rozpočtom vytvorenom v CENKROSE 

a rozpočte vytvorenom v KROSE plus 

 

Č. 
Kód 

položky 
Popis MJ 

Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena 
celkom 

51 941955001 
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,20 m    
m2 81,650 63,62 5 194,57 

51 949101111 
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 

kg/m2    
m2 81,650 36,70 2 996,56 

 

 

Tab. č. 8.8 Pokles ceny čistení budov umývaním medzi rozpočtom vytvorenom 

v CENKROSE a rozpočte vytvorenom v KROSE plus 

 

Č. 
Kód 
položky Popis MJ 

Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena 
celkom 

52 952901110 
Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a 
dverí    m2 29,031 36,08 1 047,44 

52 952901103 
Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo 
balkonových dveří plochy do 2,5m2    m2 29,031 16,90 490,62 

 

Tab. č. 8.9 Pokles čistení budov zametaním klenieb medzi rozpočtom vytvorenom 

v CENKROSE a rozpočte vytvorenom v KROSE plus 

 

53 952902110 
Čistenie budov zametaním v miestnostiach, 
chodbách, na schodišti a na povalách    m2 81,650 3,86 315,17 

53 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah    m2 81,650 1,88 153,50 
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Tab. č. 8.10 Pokles ceny vnútrostaveniskovej dopravy suti medzi rozpočtom 

vytvorenom v CENKROSE a v rozpočte vytvorenom v KROSE plus 

 

71 979082111 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt do 10 m    t 2,256 210,13 474,05 

66 997013112 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s použitím mechanizace    t 2,256 400,00 902,40 

 

Tab. č. 8.11 Pokles ceny svetelnej rampy medzi rozpočtom vytvorenom v CENKROSE 

a rozpočte vytvorenom v KROSE plus 

 

75 763133260 SDK podhľad KNAUF dosky GKF - svetelná rampa    m2 2,250 1 001,35 2 253,04 

73 763131916 
Zhotovení otvoru vel. do 4 m2 v SDK podhledu a 
podkroví s vyztužením profily    kus 1,000 2 420,00 2 420,00 

 

Tab. č. 8.12 Pokles ceny oplechovania parapetov medzi rozpočtom vytvorenom v 

CENKROSE a rozpočte vytvorenom v KROSE plus 

 

80 764410850 
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm 0,00135t    m 17,050 25,89 441,42 

76 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti    m 17,050 44,30 755,32 

 

Tab. č. 8.13 Pokles ceny dverného krídla medzi rozpočtom vytvorenom v CENKROSE 

a rozpočte vytvorenom v KROSE plus 

 

82 766661112 
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do  
oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové    ks 1,000 133,84 133,84 

81 766660002 
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 
0,8 m do ocelové zárubně    kus 1,000 516,00 516,00 

 

 

Tab. č. 8.14 Pokles ceny dverí medzi rozpočtom vytvorenom v CENKROSE a rozpočte 

vytvorenom v KROSE plus 

 

Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena 
celkom 

83 6116011100 
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové   60x197 
cm prefa    ks 1,000 1 327,70 1 327,70 

82 611600500 
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 60x197 
bez povrchové úpravy    kus 1,000 840,00 840,00 

 

Tab. č. 8.15 Pokles montáţi podláh klenieb medzi rozpočtom vytvorenom 

v CENKROSE a rozpočte vytvorenom v KROSE plus 

 

97 771576110 

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu 
flexibil.bez povrch. úpravy alebo glaz. 
hlad.400x400mm    m2 21,876 442,84 9 687,57 

98 771573112 
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených do 9 ks/m2    m2 21,876 233,00 5 097,11 
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Tab. č. 8.16 Pokles ceny palubovej podlahy medzi rozpočtom vytvorenom 

v CENKROSE a rozpočte vytvorenom v KROSE plus 

 

101 775530040 Montáž palubovej podlahy masívnej, lepením    m2 4,980 253,37 1 261,78 

103 775530033 
Montáž podlahy masivní z palubek celoplošně 
lepených šířky přes 150 mm s podkladem z desek    m2 4,980 513,00 2 554,74 

 

e) Mnohonásobne niţšie mi vyšli aj ceny za všetky presuny hmôt. 

f) Niektoré poloţky som však musela ponechať alebo úplne zmeniť. Ponechala 

som ako v predchádzajúcom príklade niektoré R – poloţky 31, 44, 55, 69, 95, 

98, 114. 

g) Čo sa týka iných R – poloţiek, zmenila som poloţku 66 na poloţku, ktorá sa 

nachádza v databáze KROSU plus. 

 

Tab. č. 9.1 Zmena poloţky 66 medzi rozpočtom vytvorenom v CENKROSE a rozpočte 

vytvorenom v KROSE plus 

 

Č. 
Kód 

položky 
Popis MJ 

Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena 
celkom 

66 978011141 Nasekanie stien a stropov pod nové omietky    m2 151,585 22,03 3 339,42 

64 978011141 
Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o 

rozsahu do 30 %    
m2 151,585 20,90 3 168,13 

 

Cenu barového pultu som si zisťovala na internete. 

 

Tab. č. 9.2 Zmena poloţky 86 medzi rozpočtom vytvorenom v CENKROSE a rozpočte 

vytvorenom v KROSE plus 

 

86 766900001 Barový pult    kus 1,000 3 304,80 3 304,80 

88 766900001 Barový pult    kus 1,000 3 560,00 3 560,00 

 

 

Plastové okná a dvere som som riešila tým istým spôsobom, ako pri 

precenení verzii rozpočtu zo Slovenskej republiky z cenovej úrovne 2009 do 

2014.  

Na internete som si zistila cenu okna o rozmeroch 1200x1500 mm. Cena 

činila 2420 kč. z toho som si vypočítala cenu za 1 m2. Rovnako som 

postupovala aj s plastovými dvermi. Cena dverí bola 2620 kč.  

 

 

Tab. č. 9.3 Poloţky okien a dverí  v rozpočte vytvorenom v CENKROSE 

 

Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena 
celkom 

89 6114111690 Plastové dvere    m2 11,686 1 969,92 23 020,49 

90 6114111500 Plastové okná    m2 17,345 1 344,44 23 319,31 
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Tab. č. 9.4 Poloţky okien a dverí  v rozpočte vytvorenom v KROSE plus 

 

91 6114111690 Plastové okná    m2 17,345 2 210,70 38 344,59 

92 6114111500 Plastové dveře    m2 11,686 1 505,60 17 594,44 

 

Následne som hľadala v databáze aj poloţku namiesto poloţky 73. 

 

Tab. č. 9.5 Zmena poloţky 73 medzi rozpočtom vytvorenom v CENKROSE a rozpočte 

vytvorenom v KROSE plus 

 

73 999281111 
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m    t 46,982 791,78 37 199,41 

70 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m    t 39,784 234,00 9 309,46 

 

h) Poloţku 78 mi namiesto do klempířských konstrukcí zaradilo do konstrukcí 

pokrývačských. Takţe som musela pridať ešte poloţku presun hmôt pre tieto 

konštrukcie. 

 

Tab. č. 10.1 Konštrukcie pokrývačské z rozpočtu vytvoreného v KROSE plus 

 
765 Konstrukce pokrývačské    

   
82,37 

79 765111821 
Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° 
na sucho do suti    m2 1,000 78,20 78,20 

80 998765202 
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 
objektech v do 12 m    % 0,782 5,33 4,17 

 

i) Cenu na internete som si zisťovala aj kvôli poloţke 5. V Slovenskej republike sa 

táto poloţka meria v m3 zatiaľ čo v Českej republike v m2. Takţe som si musela 

vypočítať cenu za m3.  

 

Tab. č. 10.2 Zmena ceny poloţky Premac 

 

5 311271303 
Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou 
výplňou hr. 30 cm    m3 2,416 3 689,26 8 913,25 

5 311113137 
Murivo nosní PREMAC 50x30x25 s betónovou 
výplní hr. 30 cm    m3 2,416 1 630,00 3 938,08 
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8  Vyhodnotenie 
 

Porovnávaním rozpočtov sme zistili niektoré zaujímavé informácie. 

Cena skoro všetkých materiálov v Slovenskej republike sa od roku 2009 do roku 

2014 nepatrne zvýšila. Avšak cena pár kľúčových poloţiek ako oceli a betónu sa nám 

rapídne zníţila a spôsobilo nám to celkové zníţenie ceny rozpočtu z 17 482,99 kč na 

16 164,15 kč. Rozdiel ceny celkových nákladov nám teda vyšiel 1318,84 kč.  

Medzi cenami preceneného rozpočtu kurzom z cenovej úrovne 2014 a vytvoreným 

rozpočtom v KROSE plus v cenovej úrovni 2014 vidíme oveľa väčšie rozdiely. 

Jednotkové ceny väčšiny poloţiek klesli. Najväčšie rozdiely sa pohybujú okolo 2500 kč. 

A to pri poloţke vytvorení klenieb. Kvôli týmto zmenám vyšiel rozpočet v českej 

republike o 38 283, 21 kč menej.  

Ako ďalšiu vec som si povšimla, ţe poloţky v CENKROSE na Slovenskej 

republike sú oproti KROSU plus v Českej republike oveľa menej popísané a oveľa 

ťaţšie sa s nimi pracuje. Môţeme to vidieť napríklad aj u týchto poloţkách. Jednotlivé 

poloţky som nahradzovala poloţkami z krosu plus podľa môjho uváţenia. 

 

Tab. č. 11.1 Popis poloţiek v programe CENKROS 

 

Č. 
Kód 

položky 
Popis MJ 

Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena 
celkom 

1 130201001 Výkop ryhy horn. tr.3 ručne    m3 3,294 31,73 104,52 

25 611461139 Vnútorná omietka klenieb    m2 6,381 7,14 45,56 

75 763133260 
SDK podhľad KNAUF dosky GKF - svetelná 

rampa    
m2 2,250 36,36 81,81 

84 766695212 Montáž prahu dverí,jednokrídlových    ks 4,000 3,17 12,68 

 

Či uţ na programe CENKROS alebo KROS plus sa mi nepáči jedna vec, a to 

prečíslovanie poloţiek. Ako som vo svojej práci zistila a uviedla v kapitolách vyššie 

prečíslili sa poloţky či  uţ s rovnakým významom, alebo dokonca s rovnakým textom. 

Číslovanie sa zmenilo  v CENKROSE z cenovej úrovne  2009 do 2014. Oveľa viac 

poloţiek sa zmenilo medzi slovenským a českým programom. Dozvedela som sa ţe 

väčšina rozpočtárov s tým takisto nie je spokojná a radi by to zmenili. 

Pár poloţiek som v rozpočte vôbec nenašla a podľa môjho názoru sú v rozpočte 

nadrámec. Medzi tieto poloţky patria: 
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Tab. č. 12.1 Poloţky nadrámec 

 

Č. 
Kód 

položky 
Popis MJ 

Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena 
celkom 

31 612464112 
Vnútorná omietka stien štrukturovaná, 

dvojnásobný náter, dvojnásobné lakovanie    
m2 25,264 23,76 600,27 

63 971033130 
Vŕtanie otvoru v murive tehl. priemeru profilu 

do 16 mm hr.do 50 mm    
ks 82,000 0,36 29,52 

68 978011199 
Príplatok za zväčšenú hrúbku omietky do 

3cm    
m2 5,255 2,17 11,40 

 

Keby sa v rozpočte nenachádzali tieto poloţky tak by sa náklady rozpočtu 

v CENKROSE v cenovej úrovni 2014 zníţila o 641,19 €. To znamená z 16 164,15 € na 

15 522, 96 €.  

Náklady v rozpočte z KROSU plus v cenovej úrovne 2014 by sa nám zase zníţili 

z 362 980,01 kč na 345 703,54 kč. A teda o 17 276,47 kč.  

 

Ako poslednú vec som vypočítala menovú paritu. Na to som potrebovala celkovú 

cenu nákladov rozpočtu z CENKROSE v cenovej úrovne 2014 a vytvorený rozpočet 

v KROSE plus v cenovej úrovni 2014. 

Menovú paritu dostaneme ako podiel ceny nákladov rozpočtu KROSU plus a cenu 

nákladov rozpočtu z CENKROSU v cenovej úrovni 2014. 

362 980,01/16 164,15 = 22,45 kč 

Menová parita sa nám teda rovná 22,45 kč. 
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9  Záver 

 
Mojou úlohou v bakalárskej práci bolo porovnanie cien opravy, údrţby 

a rekonštrukcie na rodinnom dome. Opravy, údrţba a rekonštrukcie majú vplyv na 

budovu a jej náklady. Sú rovnako dôleţité ako u novostavby. Rozpočtovanie týchto cien 

je náročnejšie ako pri novostavbe. Napríklad počas údrţby, opravy a rekonštrukcie sa 

môţu vyskytnúť práce, ktoré neboli predpokladané, takţe tieto práce sa nám 

nenachádzali ani v rozpočte a sú nadrámec. 

 

Ako prvé som porovnávala zmeny v rozpočte v Slovenskej republike medzi 

cenovou úrovňou 2009 a cenovou úrovňou 2014. 

Hlavné zistenie bolo ţe celková cena nám klesla zo 17 482,99 € na 16 164, 15 €. To 

je zníţenie o 1318, 84 kč. Je to zaujímavé zistenie, keďţe väčšina jednotkových cien 

poloţiek sa nám zvýšila. Toto zníţenie celkovej ceny nám však spôsobilo pár poloţiek. 

Jednotkové ceny oceli sa zníţili o okolo 900 €. Ďalej nám klesli jednotkové ceny 

poloţiek betónu. Najväčšiu zmenu nám však spôsobila výmena drevených okien a dverí 

za plastové. Tieto dve poloţky nám zníţili celkovú cenu o 2266,12 €. 

 

V nasledujúcom kroku som zostavila rozpočet v KROSE plus a porovnávala 

rozpočet vytvorený v CENKROSE v cenovej úrovni 2014 s rozpočtom vytvoreným 

v KROSE plus v cenovej úrovni 2014. 

Celková cena sa nám zníţila z 401 263, 22 kč na 362 980,01 kč. To je zníţenie 

o 38283,21 kč. Veľa poloţiek malo niţšie jednotkové ceny. Z toho nám vyplýva ţe 

v Českej republike sú niţšie ceny za opravy, údrţby a rekonštrukcií.  
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