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Abstrakt  

Tato diplomová práce se zabývá možnostmi stanovení nákladů architektonické a 
inženýrské činnosti. Cílem je zjistit, jaké náklady se pojí s architektonickou a 

inženýrskou činností a z nich následně stanovit náklady na měrnou jednotku – hodinu 

práce a m3
 obestavěného prostoru. Dalším krokem je srovnání reálných cen zakázek 

zkoumané firmy s cenami zjištěnými z cenových pomůcek využívaných v České 
republice. Výsledkem je formulování závěrů a shrnutí výsledků zjištěných v rámci 
praktické části diplomové práce.  

Klíčová slova  

náklady, architektonická činnost, inženýrská činnost, projekční činnost, cena práce, 

kalkulace 

Abstract  

This diploma thesis is dedicated to possibilities for assessing the costs of architectural 

and engineering works. The aim of the diploma thesis is determining costs which are 

associated with architectural and engineering work and then to define costs per unit of 

measure – an hour of work and m
3
 built-up space. The next step is to compare real 

prices of contracts with those found from the pricing tools used in the Czech Republic. 

The result is to formulate conclusions and summary of results, which were find out from 

the practical part of this diploma thesis.  
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1 ÚVOD 

Stavební výroba je výrazně nákladově zaměřenou oblastí našeho hospodářství. Do 
stavebního procesu v celém jeho průběhu vstupuje mnoho účastníků, ať přímo či 
nepřímo. Fáze vypracování projektové dokumentace stavebního díla je naprosto klíčová 

a zásadním způsobem ovlivní celkové náklady na stavební dílo. Samotné zpracování 
projektové dokumentace a s tím související zajištění inženýrské činnosti je proces 

vyžadující poměrně významné množství času, znalostí a zkušeností ze strany 
zpracovatele. Jako v každém odvětví vznikají náklady plynoucích z této činnosti 
a vzniká potřeba jejich identifikace a optimalizace pro potřeby manažerského 
rozhodování v rámci stavebního podniku. Vzhledem k neustálému střetu nabídky 
s poptávkou je znalost funkce nákladů nezbytnou podmínkou pro dlouhodobou 

udržitelnost podniku. Protipólem nákladů jsou výnosy, kterých je dosahováno na 
základě sjednaných cen zakázek mezi firmami a klienty. Stanovení cen 
architektonických, projekčních a inženýrských prací není v České republice upraveno 
žádným závazným předpisem (s výjimkou veřejných zakázek) a cena je tak řízena 
poptávkou, nabídkou a konkurencí. 

Cílem mé práce je tedy analyzovat náklady firmy zabývající se architektonickou, 
projekční a inženýrskou činností a tyto poznatky pak zobecnit pro další společnosti 
tohoto typu. Také srovnám ceny reálných zakázek zkoumané firmy s cenami, které jsou 
tvořeny na základě využití cenových pomůcek. Součástí práce je vyhodnocení a shrnutí 
zjištěných výsledků. 

V rámci teoretické části práce se pokusím obsáhnout celou problematiku týkající se 
nákladů, cenotvorby, kalkulací a také architektonické, projekční a inženýrské činnosti. 
Významná pozornost bude věnována možnostem oceňování zkoumaných činností. 
Nezbytné bude také nastínit oblast účetnictví. Vzhledem k rozsahu teoretické základny 
budou z každé části vybrány pouze oblasti nezbytné pro zpracování empirické části 
práce. 

Empirická část práce již bude zaměřena na konkrétní firmu, která se věnuje 
architektonické, projekční a inženýrské činnosti. Prvním krokem bude stanovení 
nákladů firmy a jejich členění. Z těchto údajů bude možné stanovit náklady na jednu 
hodinu práce. Následně provedu analýzu vybraných zakázek, na jejímž základě bude 
možné stanovit také náklady na 1 m3

 obestavěného prostoru budoucí stavby v rámci 
architektonické, projekční a inženýrské činnosti. Také provedu srovnání cen skutečně 
sjednaných s cenami zjištěnými z cenových pomůcek využívaných v České republice. 

V závěrečné fázi shrnu zjištěné výsledky a stanovím minimální cenu práce na měrné 
jednotky, kterými budou v tomto případě hodina a m3

 obestavěného prostoru. Tyto 

údaje budou využitelné pro ostatní podniky podobného charakteru, kdy vycházím 
z předpokladu, že jejich náklady budou srovnatelné. 
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2 CENY 

2.1 Hodnota a cena 

Vznik ceny nastává v důsledku směny zboží na trhu. Cena vyjadřuje hodnotu zboží, 
které je směňováno, v penězích. Cena odráží poměry v ekonomice a odráží se v ní 
ekonomické vztahy mezi subjekty trhu. [2, s. 96] 

Cenu z hlediska právních předpisů definuje Zákon o cenách – č. 526/1990 Sb., o cenách 
ve znění pozdějších předpisů a navazující vyhlášky, kde §1 odstavec 2 definuje cenu 
jako peněžní částku: 

· sjednanou při nákupu a prodeji zboží, 

· určenou podle zvláštního předpisu k jiným účelům než k prodeji. [19] 

Zvláštním předpisem pro určení ceny k jiným účelům než k prodeji je myšlen Zákon 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 
majetku) ve znění pozdějších předpisů a navazující vyhlášky. Stavebnictví se pak týkají 
především ceny sjednané v rámci smluv o dílo. [20] 

 

Obrázek 1 - Cenové předpisy [6] 

Hodnota zboží určeného ke směně se odvíjí: 

· od hodnoty, která je měřena mírou užitečnosti a kvalitou. Toto je určeno 
zákazníkem, kterým je ve stavebnictví investor (uživatel stavebního díla), 

· od hodnoty nákladů, které vznikají při zhotovování stavebního díla. Tato 
hodnota je měřena zhotovitelem (stavebním podnikem). [2, s. 96] 
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2.2 Cenová soustava 

Cenovou soustavu tvoří souhrn cen jednotlivých směnných procesů v národním 
hospodářství. Můžeme ji hodnotit ze dvou hledisek a to z hlediska kvalitativního nebo 
kvantitativního. 

Kvalitativní přístup je zacílen na postavení cenové soustavy v mechanismu národního 
hospodářství, tedy na úlohy, které v něm plní, a na její kvalitu. 

Kvantitativní přístup je zaměřen na vývoj cenové hladiny jak celkové, tak na 
jednotlivé hladiny v oblastech národního hospodářství. Sleduje tedy vývoj cen 
jednotlivých výrobků. [7, s. 7] 

2.3 Druhy a formy cen 

Ve stavebnictví rozlišujeme ceny podle jejich obsahu. Setkáváme se mimo jiné s těmito 
typy cen: 

· cena pořízení – jde o cenu, za kterou bylo zboží pořízeno v místě prodeje. 
Nejčastěji jde o nabídkovou cenu prodejce nebo výrobce, 

· pořizovací cena – jde o cenu, za kterou investor nabude zboží včetně nákladů na 
pořízení (doprava, zásobovací režie, nevratné obaly apod.) Pořizovací cena tedy 
zahrnuje cenu materiálu a všechny pořizovací náklady až po tzv. první skládku 
na staveništi, 

· vstupní cena – jde o cenu potřeb (materiál, mzdy, stroje), které vstupují do 
kalkulace nákladů, 

· reprodukční (zůstatková) cena – jde o cenu dlouhodobého majetku, který je 
odepisován, 

· cena majetku – stanoví se k jistému datu pro určitý majetek za splnění určitých 
podmínek a okolností.  Oceňování vychází z informací a podkladů z minulosti. 

Tyto informace poskytuje účetnictví, 

· nákladová cena – stanoví se součtem plánovaného zisku a plánovaných 
nákladů. [1, s. 24] 

 

2.4 Metody tvorby cen 

Ve firmě se proces tvorby cen zkoumá z různých hledisek, zásadní jsou tři: 

· postoj ekonoma, který předpokládá, že z dlouhodobého hlediska musí tržní 
cena výrobku vyhovovat prodávajícímu i kupujícímu, 

· postoj účetního a kalkulanta, který staví na předpokladu, že produkt musí být 
prodán za tolik, aby cena pokryla náklady výroby plus zisk, 

· postoj marketingového pracovníka, který uznává jen dva typy cen: „správná“ 
a „špatná“. [1, s. 23 - 24] 
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Rozlišujeme tři základní metody tvorby a stanovení výše ceny. Jednotlivě se jim budu 
věnovat v následujících kapitolách. 

· poptávkově orientovaná metoda, 

· konkurenčně orientovaná metoda, 

· nákladově orientovaná metoda. [1, s. 21] 

 

2.4.1  Poptávkově orientovaná metoda 

Za základ ceny v této metodě lze považovat hodnotu, kterou zákazník přikládá výrobku. 
Odhadnout poptávku je však složité. Poptávka je rozlišena na dva druhy: 

· pružná poptávka – při zvýšení ceny klesá rychlým tempem prodej 
a naopak, 

· nepružná poptávka – míra prodeje reaguje na cenové změny nevýrazně. 

[1, s. 21] 

 

2.4.2  Konkurenčně orientovaná metoda 

Její uplatnění je především v oligopolních odvětvích, jakými jsou ceny oceli, dřeva 
a obilí. Předpokladem je, že firma může za srovnatelné výrobky dosáhnout srovnatelné 
ceny. [1, s. 21] 

2.4.3  Nákladově orientovaná metoda 

Cena se stanoví připočtením přiměřené míry zisku k sumě všech nákladů (C = N+ Z). 
Mezi rizika patří ignorování konkurenčního a tržního prostředí, používání zkreslených 
nebo chybných nákladových informací apod. Výhodou jsou dostupné údaje o nákladech 
a jednoznačnost. 

Ve stavebnictví je využívána především metoda nákladově orientované ceny, což 
vyplývá z charakteru stavebního díla, jeho přípravy a provádění. V tom se stavebnictví 
liší od jiných průmyslových odvětví, ve kterých se při stanovení ceny vychází hlavně 
z marketingové analýzy. [1, s. 21] 

2.5 Ceny ve stavebnictví 

S cenami se ve stavebnictví setkáváme v celém průběhu přípravy a provedení 
stavebního díla. Každá fáze je specifická, v jednotlivých fázích se mění účastníci a tím 
i podmínky pro tvorbu ceny. Hlavním účastníkem v průběhu přípravy a provedení 
stavebního díla je investor, kterému vznikají náklady promítající se do pořizovací ceny 
stavebního díla. Cena je sestavena skladebným postupem pomocí rozpočtu, který se 
obvykle označuje jako souhrnný rozpočet.  
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Výstavbu díla provádí zhotovitel (stavební podnik) na základě smluvní dohody. Ze 
souhrnného rozpočtu realizuje stavební část.  

Celý proces je prováděn podle projektové dokumentace, která je připravena dalším 
důležitým účastníkem procesu, kterým je projektant (také architekt, inženýr, technik). 
Tento realizuje projektovou a inženýrskou činnost. Za tuto činnost sjednává cenu, která 
by měla pokrýt jeho náklady a umožnit tvorbu zisku. [2, s. 97] 

Ve stavebnictví je pojetí cen širší než v jiných odvětvích. Zahrnuje: 

· ceny v investiční výstavbě, 

· ceny nemovitostí. 

Podle zákona o cenách tedy ve stavebnictví využíváme ceny: 

· smluvní, které se dále dělí na ceny: 
o volné, 

o regulované, 

· zjištěné, které se dále dělí na ceny služeb a majetku: 

o nemovitého, 

o movitého, 

o finančního. 

 

Tabulka 1 – Rozdělení cen dle právních předpisů [6] 

 

Dále se budu zabývat cenami v investiční výstavbě, tedy smluvními cenami.  
S regulovanými cenami se setkáváme u veřejných zakázek. 
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Úspěšnost podnikání ve stavebnictví je závislá na množství faktorů. Stupeň zvládnutí 
všech vlivů a činností souvisejících s podnikáním se nakonec projeví jednak výslednou 
výší nákladů na realizaci, na druhé straně pak ve výši fakturovaných částek, tedy ceny 
za tyto výkony. [1, s. 20] 

Cíl úspěšného podnikání ve stavebnictví je graficky znázorněn na obrázku 2.   

 

Obrázek 2 – Cíl úspěšného podnikání [1, s. 20] 

Cena by tedy měla pokrývat veškeré náklady a navíc přinášet určitý zisk. Často však 
nastává situace, kdy je stavební firma nucena stanovit cenu na úrovni nákladů, případně 
ještě nižší, aby získala zakázky. Jedním z faktorů, který nakonec výrazně ovlivní 
výslednou cenu, je například výsledek marketingového mixu, úroveň nabídky 
a poptávky po výkonech firmy atd. [1, s. 20] 

 

Obrázek 3 - Faktory ovlivňující cenu ve stavebnictví [1, s. 21] 

Pokud je stanovena vyšší cena, je možné dosáhnout většího rozdílu mezi výnosy 
a náklady, což umožňuje realizaci vyšších zisků. Nízké ceny pak působí opačně –
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 náklady a výnosy mají menší rozpětí a to způsobí nižší ziskovost firmy. Pokud je však 
cena stanovena příliš vysoká, může vzniknout prostor na trhu, který umožní konkurenci 

prosadit se s nižší cenou. [1, s. 21] 

2.5.1 Specifika stavební výroby 

Stavebnictví je velmi odlišné od ostatní průmyslové výroby a to hned v několika 
ohledech: 

· každé stavební dílo je unikátní a vzniká v neopakovatelných podmínkách, 

· výrobní zařízení se přesouvá za výrobkem, tedy stavbou, 

· náklady na zhotovení stavebního díla jsou vysoké. 

Tato a mnohá další specifika vyžadují specifický způsob tvorby cen. [7, s. 64-65] 

2.5.2 Stavební trh 

Na stavebním trhu probíhá směna zboží mezi subjekty. Těmito subjekty jsou právnické 
i fyzické osoby. Podle typu právní normy jsou jednotlivé subjekty rozdílně označovány. 
Z pohledu investiční výstavby rozeznáváme tyto subjekty: 

· přímé účastníky (investor, projektant, dodavatel), 

· nepřímé účastníky (stavební úřady, peněžní ústavy atd.) 

Investor je osoba (právnická či fyzická), jež stavbu financuje a zpravidla zajišťuje 
přípravu a realizaci. Také se obvykle stane majitelem či uživatelem stavby. 

Projektant (také architekt, inženýr a technik) je osobou (právnickou či fyzickou) 

oprávněnou k projektování podle zvláštních předpisů. Je zodpovědný za projektovou 
dokumentaci a za dohled nad výstavbou.  

Dodavatel (také zhotovitel, zpracovatel, prodávající) je právnickou či fyzickou osobou, 
která provádí práce na dané stavbě a zajišťuje její dodávku. [7, s. 66] 

2.5.3 Dohoda o ceně 

Dohoda o ceně je jednou z povinných částí smlouvy o dílo, která se uzavírá mezi 
investorem a dodavatelem. Tato cena může být vymezena: 

· výší ceny, 

· způsobem tvorby ceny, 

· určenými podmínkami ceny. [6] 

Ceny ve stavebnictví jsou obvykle nákladově orientované. Kalkulace budoucí možné 
ceny stavebního díla provádí nezávisle na sobě všichni smluvní partneři. Každý na 
základě specifických podkladů a svých ekonomických zájmů. Část podkladů bývá 
společná – projektová dokumentace. 
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Obrázek 4 - Cena stavebního objektu z pohledu dodavatele a investora [6] 

Projektant předběžně stanoví cenu projektových prací a inženýrské činnosti. Svůj 
honorář stanoví pomocí údajů o nákladech na dodávku stavebního díla, další možností 
je například využití hodinové sazby. Oceňování architektonických, projekčních 
a inženýrských prací se budu podrobněji věnovat v následujících kapitolách. [7, s. 88] 

Vzhledem k velkému množství vynaložených nákladů vzniká potřeba jejich utřídění. 
Sestavení nákladů stavby probíhá podle podrobnosti dokumentace.  

3 KALKULACE NÁKLADŮ A CEN 

Pojem „kalkulace“ můžeme nahradit synonymem „výpočet“. V praxi se pak většinou 
jedná o výpočet, který je zaměřený na zachycení nákladů, které musí být vynaloženy na 
zkoumaný výkon. Úroveň kalkulace závisí na kvalitě informací, které jsou dostupné. 
Kalkulace jsou využívány především jako podklad pro rozhodování o ideálním složení 
výkonů dané instituce, pro cenové úvahy a vytvoření plánu zisku a ztrát. Můžeme je 
rozlišovat z časového hlediska: 
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1) kalkulace předběžná 

· nákladová 

o výrobní kalkulace 

· cenová 

o propočet 
o rozpočet 

2) kalkulace výsledná 

· nákladová 

o výrobní faktura 

o výsledná kalkulace 

· cenová 

o konečná faktura 

V obou případech jsou používány obdobné způsoby výpočtu. Předběžná kalkulace 
využívá údajů minulého období, výsledná zpracovává informace o nákladech výrobků, 
které již byly vyrobeny. Výsledná kalkulace musí zahrnovat především přímé náklady, 
ale i  ty režijní. [3, s. 55] 

 

Také je nutné ujasnit si pojem kalkulační jednice, což je nositel nákladů (jednotka 

produkce), k němuž se kalkulace vztahuje. Může to být stavební objekt, ale také 
stavební konstrukce či práce. [6] 
 

3.1 Definice nákladů 

 

Vznik nákladů souvisí s realizací nějaké činnosti nebo produkce, která je vyvolaná 
podnětem ze strany nabídky, nebo ze strany poptávky. Celý proces činnosti či produkce 
je veden k cíli získat maximální ekonomický prospěch, tedy dosáhnout co nejnižších 
nákladů. 
 

Z pohledu účetnictví jsou náklady obecnou ekonomickou kategorií, která je spojena 
s uskutečňováním jakékoliv činnosti v různých oblastech. Pojem náklady je graficky 
znázorněn na obrázku 5. [5, s. 34] 

Obrázek 5 – Vyjádření nákladů [5, s. 34] 

 

Mezi ekonomické zdroje patří hmotné prostředky a práce, dále pak nehmotné zdroje 
a další. Vznik nákladů je poměrně složitý proces, a proto vzniklo několik škol teorie 
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nákladů. První z prací týkajících se teorie nákladů spadají do dvacátých let dvacátého 
století. Moderní teorie nákladů se zabývá problémem optimálního řešení rovnováhy 
v dynamických podmínkách. Její součástí je výrobní funkce, která je nástrojem řešení 
a lze ji definovat takto: 

     = !"(#$, #%, � #&)     (1) 

 

kde r1, r2, ...rn jsou druhy výrobních činitelů, které jsou potřebné pro zajištění produkce 
x. Symbolem f se značí kombinace výrobních činitelů, které slouží k zajištění zkoumané 
produkce. Výsledkem je pak zkombinování vybraných činitelů tak, aby bylo možné 
dosáhnout maximálního efektu produkce. [5, s. 35] 

 

3.2 Členění nákladů 

Náklady je třeba klasifikovat s ohledem na zaměření sledované činnosti a potřeby, na 
jejímž základě vznikají. Můžeme je třídit podle různých kritérií, která vyplývají z potřeb 
plánování, řízení, evidence a kalkulací v produkčním procesu. [5, s. 35] 

Tabulka 2 na příkladě popisuje vztah mezi jednotlivými kategoriemi nákladů, které 
budou podrobněji popsány v následujících kapitolách diplomové práce. 

Tabulka 2 – Vztah mezi kategoriemi nákladů [5, s. 40] 

 

 

O
B

JE
M

 

P
R

O
D

U
K

C
E

(x
)

NÁKLADY PŘÍRŮSTEK

C
EL

KO
V

É
(T

C
)

FI
X

N
Í

(P
C

)

V
A

R
IA

B
IL

N
Í

(V
C

)

P
R

Ů
M

ĚR
N

É
(A

C
)

P
R

O
D

U
K

C
E

(x
)

N
Á

K
LA

D
Ů

(C
)

M
EZ

N
ÍC

H
 

N
Á

K
LA

D
Ů

(M
C

)
10 12 10 2 1,20 - - -

20 22 10 12 1,10 10 10 1,00

30 28 10 18 0,90 10 6 0,60

40 35 10 25 0,875 10 7 0,70

50 43 10 33 0,86 10 8 0,80

60 54 10 44 0,90 10 11 1,10

70 70 10 60 1,00 10 16 1,60
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Náklady lze charakterizovat z ekonomického hlediska a to takto: 

· náklady celkové (total cost - TC), které představují všechny náklady 
vynaložené na realizaci daného objemu produkce. Informují o celkové spotřebě 
a struktuře zdrojů, které je třeba vynaložit, nebo již vynaloženy byly, k dosažení 
požadované produkce výrobků, prací nebo služeb. Průběh TC má nelineární 
charakter, 

· náklady průměrné (average cost - AC), které byly vynaloženy na realizaci 
jednotky produkce. Jsou rovny podílu celkových nákladů, které připadají na 
jednotku produkce. Q je objem produkce.[5, s. 35] 

 

      ! =
"#

$
    (2) 

 

· náklady mezní (margine cost MC) potřebné k rozšíření produkce o danou 
jednotku. Tyto náklady můžeme vyjádřit takto: 
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Q vyjadřuje změnu objemu produkce. [5, s. 35] 

Rozdělení nákladů na celkové, průměrné a mezní slouží k základní analýze nákladů 
a jejich následnému řízení. Cílem je dosáhnutí maximální hospodárnosti procesu. 

S pojmem „náklady“ úzce souvisí i pojem „výdaje“. Výdajem rozumíme jednorázové 
vynaložení prostředků podniku. Protipólem nákladů a výdajů jsou pak výnosy a příjmy. 
Výnosem rozumíme částku, kterou očekáváme za vystavenou fakturu. Příjem je pak 
reálný příjem na bankovní účet nebo do pokladny. Z toho vyplývá, že mezi očekáváním 
a skutečným obdržením peněz nastává časová prodleva. Náklady z pohledu 

kalkulačního informačního systému můžeme rozdělit ze tří hledisek: 

· nákladové druhy, 

· náklady podle místa vzniku, 

· náklady podle výkonů. 

Vynaložené náklady mají být přiřazeny správnému místu, časovému období a výkonu. 
Pokud náklady nelze takto přiřadit, musí být přiřazeny jako průměrné hodnoty ke třem 
hlediskům zmíněným výše. [3, s. 56] 

Z pohledu ekonomické teorie a podnikové praxe dělíme náklady podle různých 
hledisek: 

· náklady druhové – dle druhu ekonomických zdrojů, 

· náklady účelové – dle účelu vynaložení, 

· náklady dle objemu výkonů. [3, s. 56] 
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3.2.1 Druhové členění nákladů 

Náklady vychází ze spotřebovaných výrobních faktorů a vyjadřují se v peněžních 
jednotkách. Ve stručnosti je možné je rozdělit takto: 

· náklady vynaložené na spotřebu pohonných prostředků (energie, materiál), 

· náklady vynaložené na práci zaměstnanců (mzdy, sociální náklady), 

· náklady vznikající opotřebením majetku (odpisy budov, strojů a zařízení), 

· náklady vznikající na základě využití prací a služeb externích subjektů 
(dopravné), 

· náklady odpovídající bezprostřední úhradě (úroky z úvěrů). 

Druhové členění popisuje vklady z vnějších ekonomických zdrojů, označujeme je tedy 
jako externí. Také je označujeme jako prvotní náklady, protože se při dané aktivitě 
objevují poprvé. Interními náklady se rozumí náklady, které jsou složené z několika 
prvotních, nazývají se proto náklady komplexními. Tyto druhotné náklady nemohou být 
v rámci druhového členění vykazovány. [3, s. 56-57] 

3.2.2 Účelové členění nákladů 

Účelové třídění nákladů zachycuje vztah mezi náklady a účelem jejich vzniku. Je tak 
rozhodující pro zajištění hospodárnosti výroby. [4, s. 36] 

Dle účelu se používá dvojí dělení nákladů: 

· podle útvarů, 

· podle výkonů. 

Vnitropodnikovým útvarem se rozumí středisko, což je místně vymezená část podniku, 

která eviduje náklady a výnosy, za něž zodpovídá. U malých podniků často nedochází 
ke členění na střediska, pak se používá pouze třídění nákladů podle výkonů – kalkulační 
třídění. 

Třídění nákladů podle útvarů dělí náklady dle středisek. Pokud lze náklady přímo 
připočítat danému nákladovému středisku, označujeme je jako jednicové náklady. Jako 
režijní náklady se označují ty náklady, které nelze připočítat přímo. Obvykle se rozlišují 
režijní náklady na výrobu, materiál, správu a odbyt. 

Třídění nákladů podle výkonů (kalkulační třídění nákladů) se zabývá zjištěním 
nákladů (a zisku) podle jednotlivých výrobků (služeb), tedy podle nositelů nákladů. Je 
tedy možné zjistit výnosnost výrobků a následně usměrňovat výrobní program.  
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3.2.3 Náklady jednicové a režijní 

Členění nákladů na jednicové a režijní přímo navazuje na předchozí kapitolu, protože 
takto se rozlišují náklady, které jsou tříděny z hlediska výkonů a jsou využívány při 
kalkulačním třídění nákladů. Rozlišují se tedy dvě skupiny nákladů: 

· jednicové (přímé), 

· režijní (nepřímé). 

Přímé náklady lze přiřadit jednotlivým druhům výrobků, obvykle jimi rozumíme 
výrobní materiál a mzdy. Nepřímé náklady vznikají vynakládáním na více druhů 
výrobku, chod útvaru nebo i celého podniku. K jednotlivým výrobkům se přičítají 
pomocí přirážek. [4, s. 35] 

 

Obrázek 6 - Vztah mezi druhovým, kalkulačním a střediskovým tříděním nákladů 

[4, s. 37] 

3.2.4 Náklady podle objemu výkonů 

V závislosti na změnách objemu výroby dělíme náklady na: 

· variabilní 
o proporcionální, 
o nadproporcionální, 
o podproporcionální, 

· fixní – náklady se při změně výkonu nemění. [4, s. 37] 
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Vztah mezi náklady a výrobou je možné vyjádřit takto: 

      = !"(#$,"#%)     (4) 

kde r1 zastupuje fixní náklady vyvolané fixními výrobními činiteli a r2 variabilní 
náklady vyvolané variabilními výrobními činiteli. [5, s. 37] 

Variabilní náklady se mění s objemem výroby a musí být opakovaně vynakládány na 
každou další jednotku produkce.  

Fixní náklady zůstávají stejné bez ohledu na změnu objemu výroby, skokově se změní 
až při změně výrobní kapacity.  Výši fixních nákladů tak můžeme ovlivnit změnou 
objemu výroby. S vyšším využitím výrobní pohotovosti klesají průměrné fixní náklady. 
Výrobní pohotovost (kapacita) omezuje vývoj průměrných fixních nákladů. [4, s. 37], 

[5, s. 39] 

Smíšené náklady označují kombinaci nákladů variabilních a fixních. Tento typ nákladů 
rozlišujeme proto, že oddělení nákladů je pouze teoretické. Rostoucí složka variabilních 
nákladů se postupně přiřazuje k fixním nákladům, které působí již od nultého objemu 
výroby. Prioritou je návratnost variabilních nákladů, což znamená, že výnosy z každé 
jednotky objemu výkonů musí v první řadě pokrýt náklady, které jsou přímo vyvolané 
danou jednotkou. U fixních nákladů výnosy z každé jednotky objemu na úhradu 
přispívají jen určitým podílem. Pokud tedy od výnosů z jednotky objemu bude odečtena 
část určená na úhradu variabilních nákladů, dostaneme hodnotu, jež se označuje jako 
jednotková marže. Jednotková marže představuje jednotkový příspěvek na úhradu zisku 
a fixních nákladů. [3, s. 59] 

     &' ="*' +"-'      (5) 

kde: cj = jednotková cena 

 vj = jednotkové množství 
 mj = marže [3, s. 59] 

 

Dělení nákladů na fixní a variabilní je platné pouze v krátkodobém časovém období, 
v delším období jsou všechny náklady variabilní. Vztah nákladů a objemu výroby 
můžeme zachytit matematickými funkcemi, které se nazývají nákladové funkce, z nichž 
je nejjednodušší lineární funkce. [4, s. 37], [3, s. 58-59] 

     . = / 0 1 2 3    (6) 

Kde: N = celkové náklady v Kč 

 q = objem výroby v naturálních jednotkách (např. kusech) 
 b = variabilní náklady na 1 jednotku 

 F = fixní náklady. 

Z této funkce lze odvodit náklady připadající na 1 jednotku objemu výroby. Tyto 
náklady jsou nazývány jako průměrné (jednotkové) náklady Nj. [4, s. 37] 
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Nákladové funkce jsou využívány podniky pro řešení nejrůznějších rozhodovacích 
problémů. Nejznámější je tzv. analýza bodu zvratu. 

 

 
Obrázek 7 - Analýza bodu zvratu [4, s. 42] 

 

Vztahy mezi veličinami znázorněnými na obrázku 8: 

· při nulovém objemu prodeje jsou tržby nulové, přímka tržeb proto začíná v bodě 
nula, 

· přímka znázorňující celkové náklady začíná v bodě F, který ukazuje výši fixních 
nákladů, 

· přímka nákladů musí mít menší sklon než přímka tržeb, pokud nemá být výroba 
ztrátová, 

· vzdálenost a se rovná vzdálenosti b, protože při nulových tržbách vzniká ztráta 
ve výši fixních nákladů, 

· přímka tržeb je strmější než přímka nákladů, proto se obě přímky v určitém bodě 
protnou. 

Bodem zvratu tedy nazýváme okamžik, kdy se tržby rovnají nákladům. V tomto bodě 
tak podnik není ztrátový, ale ještě nedosahuje zisku. Bod zvratu je také označován jako 
mrtvý bod, bod krytí nákladů, bod zisku a kritický bod rentability. [4, s. 42] 

 

Matematicky můžeme bod zvratu vyjádřit takto: [4, s. 43] 
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Příspěvek na úhradu fixních nákladů vyjadřuje jmenovatel v rovnici, tedy rozdíl 
mezi cenou p a variabilními náklady na jednotku objemu výroby b. Tento ukazatel je 

důležitý při manažerském rozhodování. Podle něj je možné určit, zda se určitá položka, 
například nářadí, má v podniku vyrobit, nebo nakoupit. Také slouží ke stanovení 
minimální prodejní ceny atd. 
 

Hrubé rozpětí je méně přesným ukazatelem, kterým bývá v podnicích často 
nahrazován ukazatel příspěvek na úhradu fixních nákladů. Je rozdílem ceny 

a jednicových nákladů. [4, s. 43] 

 

3.3 Kalkulace nákladů 

 

Kalkulace zobrazuje souvislosti mezi požadavky na výkon a jeho finanční 
charakteristikou. Toto z ní činí nejvýznamnější nástroj, který vyjadřuje vzájemný vztah 
obou stránek podnikání. Jako nejčastější forma kalkulací se využívají propočty 
zaměřené na zjištění nákladů na konkrétní produkt nebo službu. [3, s. 60] 

 

Kalkulace nákladů podle způsobu kalkulace můžeme rozdělit následovně: 

· Absorpční, ve které jsou obsaženy všechny náklady související s výrobou 
a odbytem výkonů. Na kalkulační jednici se tak vypočítávají úplné náklady. 
Kritériem u absorpční kalkulace není rozlišení změn nákladů v závislosti na 
změně objemu výroby. Tyto kalkulace se také nazývají úplné. 

· Dynamické, jednotlivé složky nákladů se přiřazují k výkonům. Náklady, které 
závisí na čase, se přiřazují jako blok nákladů k celkové produkci. Tyto kalkulace 

se také nazývají neúplné. [6], [7, s. 43]  

 

 
Obrázek 8 - Druhy kalkulací [6] 
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Z hlediska časové závislosti dělíme kalkulace na: 
 

· Předběžné, které se sestavují před započetím výrobního procesu. Určují výši 
jednotlivých druhů nákladů s ohledem na potřeby produkčního procesu. Podle 
kvality vstupních údajů dále rozlišujeme: 
o propočtové kalkulace, které se využívají při zavádění nové technologie, při 

změnách podmínek výrobních nebo dodacích ve výzkumech, případně při 
modernizacích. Uplatnění naleznou také v případě, že je produkce 
neopakovatelná a uskutečňovaná za zvláštních podmínek. 

o rozpočtové kalkulace, které jsou obvykle podrobnější, než propočtové 
kalkulace. Určují náklady v souvislosti s objemem produkce za dané období 
a zahrnují organizační hledisko. 

o operativní kalkulace se sestavují na základě operativních norem. Jejich 

využití je v operativním řízení nákladů podniku. Spolu s rozpočtem patří 
mezi základní nástroje hospodárnosti. 

Také předběžné kalkulace lze dále dělit podle dalších hledisek.  
 

· Výsledné, tyto kalkulace slouží k zjištění skutečných nákladů. Slouží jako 
podklad pro provádění kontroly a následné řízení nákladů. 
o Postupné kalkulace znamenají, že náklady nižších výrobních stupňů vstupují 

do vyšších a to jako agregované položky přímých nákladů. Tyto položky 
jsou označovány jako polotovary. 

o Průběžné kalkulace se provádí, když se náklady na jednotlivé stupně 
výroby kumulují v dané struktuře pro všechny stupně výroby. [6], [7, s. 43] 

 

 
Obrázek 9 - Schéma výpočtu kalkulací podle časové závislosti [6] 
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Dělení kalkulací podle kalkulační techniky: 

· kalkulace dělením prostá, 

· kalkulace dělením s ekvivalentními čísly, 

· kalkulace přirážková. [6] 

 

Rozdělení podle kalkulační metody: 

· metoda zakázková, 

· metoda postupná, 

· metoda normová. [6] 

 

3.4 Cenové kalkulace 

„Kalkulace je postup stanovení ceny v Kč na předem stanovenou kalkulační jednici. 
Kalkulační jednice je společná základna, na kterou se kalkulují jednotlivé náklady v Kč. 
Kalkulační jednice pro kalkulaci jednotkových cen stavebních prací je m.j. (m, m

3
, 

t apod.).“ [2, s. 102] 

Pro kalkulace stavebního díla je kalkulační jednicí stavební objekt nebo část 
položkového rozpočtu – základní náklady. Pro tvorbu kalkulací jsou sestavovány 
kalkulační vzorce, přičemž ve stavební výrobě je dnes obvykle používán kalkulační 
vzorec znázorněný na obrázku 10. [2, s. 103] 

  

Obrázek 10 – Kalkulační vzorec [2, s. 103] 

Přímý materiál (H) zahrnuje náklady na materiál, jehož množství je možné 
vykalkulovat na kalkulační jednici a také zůstává součástí dokončeného stavebního díla. 
Množství se stanoví normou spotřeby materiálu v m.j./m.j. stavební práce. Cena 

Přímé náklady (PN)

přímý materiál (H)

přímé mzdy (M)

přímé náklady na stroje (S)

ostatní přímé náklady (OPN)

Nepřímé náklady (NN)

výrobní režie (RV)

správní režie (RS)

Náklady celkem

zisk (Z)

Cena vypočtená

Cena vypočtená je nákladová cena
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materiálu je uvažována jako cena pořizovací, tedy cena prodejní s náklady na pořízení 
materiálu. U plátců daně je tato cena bez DPH. 

Přímé mzdy (M) jsou mzdy pracovníků přímo se podílejících na výrobě. Jejich výkony 
lze určit na kalkulační jednici. Výše nákladů můžeme stanovit pomocí výkonových 
norem. Tyto normy stanoví množství potřebné práce v normohodinách (Nh) na m.j. 
stavební práce. Mzdový tarif je udáván v Kč/h (Nh). 

Přímé náklady na stroje (S) obsahují pořízení, montáž, provoz a demontáž strojů 
a mechanismů. Tato zařízení se přímo podílejí na výrobě a náklady na jejich provoz lze 
stanovit přímo na kalkulační jednici. Doba práce stroje, která je kalkulovaná na m.j., se 
nazývá strojhodina (Sh) a je stanovena z kapacitních norem. 

Ostatní přímé náklady (OPN) jsou všechny ostatní náklady, které je možné kalkulovat 
na kalkulační jednici. 

· sociální a zdravotní pojištění (SZP) 

· ostatní (O) 

Režie (R) jsou náklady, které nemůžeme stanovit na kalkulační jednici. U stavebních 
prací kalkulujeme tyto režie: 

· výrobní resp. provozní (RV), zahrnující všechny druhy nákladů, které vznikají 
při výrobě, ale nelze je stanovit na kalkulační jednici. Řadíme sem např. mzdy 
mistrů a stavbyvedoucích. Do výrobní režie řadíme také náklady na nakupované 
služby, které souvisí přímo s výrobou (telefony apod.). Obvyklý způsob 
kalkulace režií je pomocí předem stanovené procentuální přirážkové sazby. 
Touto základnou mohou být např. přímé mzdy. 

· správní (RS), jedná se o náklady spojené s řízením a správou podniku. 
Zahrnujeme sem veškeré druhy nákladů včetně mezd správních pracovníků. 
Postup kalkulace je obdobný jako u výrobní režie.  

Zisk (Z) se kalkuluje pomocí předem stanovené přirážky na zvolenou základnu. 
[2, s. 103 - 104] 

3.5 Stavební rozpočty 

V úvodu této kapitoly je třeba definovat několik základních pojmů, které se týkají 
rozpočtování a kalkulací ve výstavbě. 

Rozpočet se dá chápat jako jistá forma sestavení ceny v oblasti cen stavebních prací. 
Jeho struktura je skladebná, vychází z technologické nebo konstrukční struktury 
stavebního díla.  
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Výkazem výměr se rozumí soubor rozměrů konstrukčních prvků, které vyčteme 
z výkresové dokumentace. S jeho pomocí dosáhneme kvantifikace potřeb a nákladů 
v předepsaných měrných jednotkách. 

Celkové náklady stavby můžeme definovat jako veškeré náklady investora, které 
souvisí s přípravou, realizací a uvedením stavby do provozu. Náklady můžou být 
hmotné i nehmotné. [1, s. 35] 

Investor v zadávacích podmínkách předurčuje typ ceny, který bude uplatněn v dohodě 
o ceně. Může se řídit různými hledisky a doporučeními. Zpravidla vybírá z cen 

pevných, běžných s klouzavou doložkou a pohyblivých. Způsob tvorby ceny, nebo jeho 

typ není určen žádným předpisem, výjimkou jsou stavby financované z veřejných 
prostředků, kde musí investor postupovat dle zákona o veřejných zakázkách.  
[7, s. 95-96] 

3.5.1 Podklady pro sestavení rozpočtu 

K sestavení rozpočtu se v ČR využívají podklady sestavené profesionálními firmami.  

· Ceníky 

o Karta rozpočtového ukazatele stavebního objektu (karta RUSO), 
o Ukazatele průměrné orientační ceny na měrnou a účelovou jednotku, 

o Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS (KCSP), 
o Sborníky cen materiálů (SPCM), 
o Agregované položky stavebních prací RTS (AGP), 

o Sborník potřeb a nákladů (SPON), 
o Sazby přesunu hmot (pro S-850). 

· Honoráře 

o Výkonový a honorářový řád architektů, inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě (VHŘ), 

o Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací 
a inženýrských činností (UNIKA). 

· Normy 

o ČSN 73 4055  - Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních 
objektů. [5,  s. 3] 

Nezbytným podkladem pro sestavení rozpočtu je projektová dokumentace. Náležitosti 
projektové dokumentace upravuje prováděcí vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb. Dokumentaci a podkladům pro určení honorářů se budu v rámci své práce 
věnovat v samostatné kapitole. 

Výpočet jednotkové ceny (JC) se provádí podle kalkulačního vzorce ÚRS, který je 
znázorněn v tabulce 3. [7, s. 101] 
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Tabulka 3 – Výpočet jednotkové ceny [7, s. 101] 

 

3.5.2 Rozpočtové ukazatele 

„Rozpočtový ukazatel je cena, která umožňuje stanovit hodnotu stavebního díla ve fázi, 
kdy jsou k dispozici omezené informace. Jedná se zejména o propočty investora 
v předinvestiční fázi.“ [2, s. 98] 

Informace o rozpočtových ukazatelích jsou dostupné v publikacích odborných 
organizací. Tyto jsou sestaveny z cen staveb, které již byly realizovány. Cena 
stavebního díla je přepočítávána na Kč/m.j. Zhotovitel může využít vlastních 
realizovaných staveb a stanovit z nich ukazatel. Postup je následující: 

· Provede se výběr rozpočtového ukazatele, který je co nejvíce odpovídající 
charakteru objektu, který je oceňován. Charakter objektu je určen porovnáním 
typu objektu pomocí JKSO. 

· Cena je vypočtena dle vztahu: 
 

Cena Kč za objekt = RU v Kč/m.j. x počet m.j. objektu 

Pomocí tohoto postupu může investor vypočítat pořizovací cenu stavební části pro 
investiční propočty. [2, s. 98] 

3.5.3 Typy rozpočtů využívaných ve stavební praxi 

Rozpočtem je nazýváno sestavení nabídkové ceny oceněním konstrukčních prvků. Jde 
o nejrozšířenější typ ceny. Struktura rozpočtu je závislá na několika věcech: 
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· na účelu, kvůli kterému rozpočet zpracováváme, 

· na míře podrobnosti dokumentace stavby, 

· na využitých oceňovacích podkladech. 

Vazba mezi podrobností výkresové dokumentace a oceňovacími podklady je 
znázorněna v tabulce 4, ve které je také vyjádřen vztah k třídění a měrným jednotkám 
fyzických objemů, které jsou uváděny ve výkazu výměr. [1, s. 38] 

Tabulka 4 – Vztah mezi PD a oceňovacími podklady [1, s. 38] 

 

Souhrnný rozpočet 

Vzhledem k velkému množství nákladů na stavbu vzniká potřeba jejich utřídění. 
Celkové náklady stavby z pohledu investora jsou stanoveny podle podrobnosti 

dokumentace. Při zadání stavby se zpracovává propočet, v úrovni projektu je 
zpracováván souhrnný rozpočet.  Forma a náplň souhrnného rozpočtu se vyvíjí podle 
podmínek, které vznikají na stavebním trhu, a není ustálená. V současné praxi se podle 
dosavadních zvyklostí vycházejících z historických vyhlášek a předpisů používá členění 
celkových nákladů na stavbu v souhrnném rozpočtu takto: 

Hlava I Projektové a průzkumné práce 

a) projektové práce: 

· činnost projektanta stavby, 
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Režie správní
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Kalkulační vzorec
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Mzdové tarify
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· autorský dozor, 

· projekty demolic, demontáží, jsou-li součástí stavby, 

· změny a doplňky vyžádané odběratelem, 

· další smluvené práce v rámci projektové dokumentace, 

· modely pro projektové práce 

b) průzkumné práce: 

· geologický průzkum a dokumentace, 

· geodetické a kartografické práce jako podklady pro projektovou 
dokumentaci. 

Hlava II Provozní soubory 

Hlava III Stavební objekty 

Hlava IV Stroje a zařízení nevyžadující montáž na stavbě 

Hlava V Umělecká díla 

Hlava VI Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby 

Hlava VII Práce nestavebních organizací 
Hlava VIII Rezerva 

Hlava IX Ostatní náklady 

Hlava X Vyvolané investice 

Hlava XI Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby [2, s. 99 - 100] 

 

Položkový rozpočet 

Položkový rozpočet stavební části je sestavován investorem jako podklad pro 
poptávkovou cenu. Zhotovitel jej sestavuje jako podklad pro nabídkovou cenu. 
Rozpočet je určen k výpočtu ceny sjednané a následně k sestavení ceny skutečného 
provedení. Strukturu položkového rozpočtu neupravuje žádný právní předpis, postup 
vychází z dosavadní praxe. V položkovém rozpočtu jsou obvykle obsaženy náklady, 
jejichž struktura odpovídá těmto částem souhrnného rozpočtu: 

· základní náklady (hlava III), 

· vedlejší náklady (hlava VI). 

Základní náklady se třídí podle TSKP takto: 

· HSV – hlavní stavební výroba, 

· PSV – přidružená stavební výroba, 

· montážní práce. [2, s. 100 - 101] 

Vedlejší náklady vznikají se stavební činností. Jejich objem je odlišný u různých staveb 
a odvíjí se od konkrétních podmínek výstavby. Rozlišujeme tyto náklady: 

· zařízení staveniště (ZS), 

· provozní vlivy, 
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· náklady z titulu umístění stavby, územní vlivy, 

· doprava při ztížených dopravních podmínkách. 

Vedlejší náklady je možné vypočítat procentními přirážkami k základním nákladům.  

Subdodávkou se rozumí dodávka stavební práce, která je dodávaná dalším 
zhotovitelem. [2, s. 102] 

3.6 Kalkulace nákladů na inženýrskou činnost 

Inženýrská činnost je definována jako odborná činnost, která se provádí při přípravě 
a výstavbě stavebních objektů. Zahrnuje poskytování odborných konzultací 
a poradenskou činnost. 

Výpočet ceny z vlastních nákladů a požadovaného zisku je označován jako individuální 
cenová kalkulace a v případě inženýrské činnosti bude využit obecný tvar kalkulačního 
vzorce: 

· Přímý materiál 

· Přímé mzdy 

· Ostatní přímé náklady 

· Režijní náklady 

· Subdodávky 

· Zisk 

 

Hodinová sazba v Kč vypočtená [10, s. 115], [11, s. 75] 

Kalkulační postup je stanoven pro kalkulace metodou úplných nákladů, což znamená, 
že se všechny náklady kalkulují na kalkulační jednici. Postup kalkulace je následující: 
[11, s. 75] 

Krok 1 

· Sestavení popisu činnosti, přidělení identifikačního kódu pro databáze evidence 

Krok 2 

· Sestavení kalkulačního vzorce definováním nákladů a zisku. 
Krok 3 

· Výpočet přímých nákladů na rok. 
Krok 4 

· Stanovení ročního kalendářního fondu pracovní doby. 
Krok 5 

· Přepočet ročních přímých nákladů na hodinu výkonu pracovníka. 
Krok 6 

· Výpočet ročních nepřímých nákladů. 
Krok 7 
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· Přepočet ročních nepřímých nákladů na hodinu výkonu pracovníka a výpočet 
kalkulační přirážky. 

Krok 8 

· Stanovení požadovaného objemu zisku za rok. 
Krok 9 

· Přepočet zisku na hodinu výkonu pracovníka a výpočet kalkulační přirážky. 
Krok 10 

· Výpočet ceny jako součet nákladů a zisku. 
Krok 11 

· Úprava ceny koeficientem trhu na tržní úroveň pro fakturaci. [11, s. 75-76] 

 

Podkladem pro kalkulaci je pak především evidence vlastních nákladů, dále ceníky 
konkurence, ceníky dodávaných materiálů a služeb a také vlastní normativní databáze. 
[11, s. 76] 

4 OCEŇOVÁNÍ ARCHITEKTONICKÝCH,  INŽENÝRSKÝCH A 

PROJEKČNÍCH ČINNOSTÍ 

Stanovit ceny za práce a služby spojené s přípravou, projektováním a zajištěním 
realizace staveb je možné pomocí individuální kalkulace a dále za pomoci několika 
systémů a cenových pomůcek: [3, s. 74], [7, s. 141] 

· Výkonový a honorářový řád (VHŘ), 

· Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrské 
činnosti (UNIKA), 

· Metodický postup pro navrhování nabídkových cen kompletační činnosti ve 
výstavbě. [7, s. 141] 

 

4.1 Definice architektonických, inženýrských a projekčních 
činností 
 

4.1.1 Architektonická činnost 

Náplní architektonické činnosti se zabývá zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě ze dne 7. května 1992. Oprávnění k činnosti autorizovaného 
architekta je uvedeno v § 17 zákona: 

„Autorizovaný architekt je oprávněn v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro 

kterou mu byla udělena autorizace, vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti: 

· vypracovávat územně plánovací dokumentaci včetně územně plánovacích 
podkladů, 
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· vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou 

dokumentaci staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů), 
s výjimkou staveb inženýrských, 

· vypracovávat projektovou dokumentaci zahradních a krajinářských úprav včetně 
územně plánovacích podkladů a příslušných částí územně plánovací 
dokumentace, 

· podílet se na vypracování projektové dokumentace inženýrských staveb, 
vypracovávané autorizovaným inženýrem, a to zejména v případě staveb, které 
jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím příslušného 
orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky 

významné, 

· provádět stavebně architektonické nebo urbanistické průzkumy, 

· vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí 
hodnocení vlivu staveb na životní prostředí a to i pro účely řízení před státními 
orgány, 

· vypracovávat projektovou dokumentaci interiéru staveb, 

· provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby, 

· vést realizaci jednoduché stavby, 

· provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud 
zvláštní předpis nestanoví jinak, 

· zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, 
stavebním nebo kolaudačním řízení, 

· vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku územního 
plánování nebo stavebního řádu, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.“ [17] 

 

4.1.2 Inženýrská činnost 

Definici inženýrské činnosti nalezneme v novele živnostenského zákona č. 130/2008 
Sb. ve volné činnosti č. 60 „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných 
studií a posudků“. Její obsah je definován takto: 

„Poskytování odborné pomoci, posudků, rad, doporučení a stanovisek k zabezpečení 
přípravy a realizace staveb. Posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn 
a změn v jejich užívání, činností a technologií na životní prostředí, tzn. zpracování 
posudku dokumentace o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní 
prostředí. Posuzování zahrnuje zejména zjištění, popis a hodnocení předpokládaných 
přímých a nepřímých vlivů stavby, činnosti nebo technologie na klimatické poměry, 
ovzduší, povrchové a podzemní vody, půdu, horninové prostředí, způsob využívání 
krajiny, chráněná území, flóru, faunu, funkčnost a stabilitu ekosystému, obyvatelstvo, 
využívání přírodních zdrojů, kulturní památky, životní prostředí v obcích a městech, 
porovnání navržených variant řešení a výběr nejvhodnější varianty, navržení opatření 
a podmínek, které vyloučí nebo sníží předpokládané nepříznivé vlivy, popřípadě zvýší 
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pozitivní vliv stavby, činnosti nebo technologie, hodnocení důsledků případného 
neprovedení stavby, činnosti nebo technologie. 

Obsahem činnosti není vlastní realizace technických činností, projektování staveb, ani 

jejich provádění.“ [16] 

4.1.3 Projektová činnost 

Obsahový výklad rozsahu činností, které je oprávněn provádět autorizovaný inženýr 
také nalezneme v zákoně č. 360/1992 Sb. ze dne 7. května 1992. Oprávnění k činnosti 
autorizovaného inženýra je uvedeno v § 18 zákona: 

„Autorizovaný inženýr je v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro kterou mu byla 
udělena autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti: 

· vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou 
dokumentaci staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů) 
s výjimkou těch pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním 
plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za 
architektonicky nebo urbanisticky významné; tato výjimka se nedotýká 
uzavírání závazkových vztahů podle obecných právních předpisů, 

· podílet se na vypracování projektové dokumentace pozemních staveb, které jsou 
zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního 
plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné a které jsou 
vypracovávané autorizovaným architektem, 

· vypracovávat územně plánovací podklady a příslušné části územně plánovací 
dokumentace, 

· provádět statické a dynamické výpočty staveb, 

· provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy, 

· provádět zkoušení a diagnostiku staveb, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, 

· vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky, pro dílčí 
hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, a to i pro účely řízení před státními 
orgány, 

· vést realizaci stavby, 

· provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud 
zvláštní předpisy nestanoví jinak, 

· provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby, 

· zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, 
stavebním nebo kolaudačním řízení, 

· vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku stavebního řádu 
nebo územního plánování, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.“ [17] 
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4.2 Projektová dokumentace 

Projektovou dokumentaci smějí zpracovávat pouze autorizované osoby, které jsou 
sdružovány v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) nebo 
v České komoře architektů (ČKA). 

Rozsah a druhy projektové dokumentace upravuje vyhláška č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Dle této vyhlášky rozlišujeme tyto typy dokumentací: 

· dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, 

· dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území, 

· dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, 

· společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí 
a stavebního povolení, 

· projektová dokumentace pro ohlášení stavby, 

· dokumentace pro provádění stavby, 

· dokumentace skutečného provedení stavby, 

· dokumentace bouracích prací. 

Obsah jednotlivých typů dokumentace je podrobně popsán v přílohách této vyhlášky. 
[18] 

4.3 Výkonový a honorářový řád (VHŘ) 

Výkonový a honorářový řád byl vytvořen jako metodická pomůcka pro účastníky 
investičního procesu.  Uvádí doporučený způsob, jak mají smluvní strany dospět k ceně. 
První verze byla vydána v roce 1993. Vzorem pro tvůrce VHŘ byl německý HOAI. 
Rozdíl spočívá především v tom, že německý předpis je závazný, zatímco cenová 
rozpětí ve VHŘ jsou pouze doporučená. [7, s. 142], [8, s. 4] 

Po zveřejnění VHŘ v roce 2002 došlo k udělení pokuty pro Českou komoru 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Finanční postih ve 
výši 500 000 Kč vyměřil České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, podle kterého je nezákonné, aby 
komora stanovovala ceny práce svých členů. ČKAIT má přibližně 25 000 členů.  V roce 

2002 byl komoru schválen VHŘ, který obsahoval ceny za výkony stavebních inženýrů a 
techniků s autorizací. "Ceny za výkony autorizovaných inženýrů a techniků nepodléhají 
cenové regulaci a měly by vzniknout jen na základě tržní nabídky a poptávky," uvedl 

pro vysvětlení pokuty bývalý předseda antimonopolního úřadu Josef Bednář. Komora 

přistoupila ke změně obsahu VHŘ. "I když komora v průběhu správního řízení 
deklarovala, že se jedná o nezávazný dokument, přesto byly informace o výši honoráře 
pro členy komory inspirující," mínil mluvčí ÚOHS Kristián Chalupa. [14] 
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Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nadále považuje schválení Výkonového 

a honorářového řádu za zakázané a neplatné, ze strany České komory architektů došlo 
k zamezení šíření jak tištěné, tak elektronické verze VHŘ. V současné době je možné 
dokumenty související s honorářovým řádem najít na stránkách společnosti RTS, a.s. 

www.stavebnistandardy.cz. [15] 

4.3.1 Výkonová fáze 

Výkonová fáze znamená sled výkonů, jehož výsledkem je dílčí cíl (např. návrh stavby, 
vypracování dokumentace k jednotlivým stupňům stavebního projektu atd.). VHŘ 
rozeznává celkem 9 výkonových fází, přičemž každé fázi náleží procentuální podíl 
z celkového základního honoráře. Jednotlivé výkonové fáze jsou uvedeny v tabulce 5. 

[8, s. 6-10] 

Tabulka 5 – Výkonové fáze VHŘ [8, s. 19] 

 

Výkonový a honorářový řád obsahuje velmi podrobný popis rozsahu jednotlivých 
výkonových fází a jejich rozdělení na základní výkony a zvláštní výkony. Také 
osvětluje nutnou součinnost zadavatele. 

4.3.2 Kategorie staveb a objektů 

Stavby a objekty se dělí do pěti kategorií podle obtížnosti navrhování, projektování 
a provádění. Speciální požadavky jsou podpůrně hodnoceny pomocí bodů. [8, s. 10] 

Číslo 
výkonové fáze

Název výkonové fáze
Označení 

výkonové fáze 
zkratkou

Procentuální podíl výkonové fáze na celkovém 
základním honoráři

pozemní stavby
inženýrské

stavby

technologické
stavby

VF 1
příprava zakázky

PPR 1 %
1 %

2 %

VF 2
návrh/studie zakázky

STS 13 %
13 %

17 %

VF 3
vypracování dokumentace pro 

územní řízení
DUR 15 %

15 %
11 %

VF 4
vypracování dokumentace pro 
stavební řízení

DSP 22 % 26 % 30 %

VF 5
vypracování dokumentace pro 
provedení stavby

DPS 28 % 24 % 25 %

VF 6
vypracování dokumentace zadání 
stavby

DZS 7 % 7 % 4 %

VF 7
spolupráce při výběru dodavatele

VDS 1 % 1 % 0 %

VF 8

spolupráce při provádění stavby/ 

výkon autorského dozoru
ATD

ITD
11 % 11 % 7 %

VF 9

Spolupráce po dokončení stavby a 
uvedení stavby do užívání SKP 2 % 2 % 4 %

100 % 100 % 100 %
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Tabulka 6 - Bodování podle kritérií [8, s. 10-11] 

 

Tabulka 7 – Řazení do kategorií dle dosažených bodů [8, s. 11] 

 

4.3.3 Honorář 

Honorářem se ve smyslu Výkonového a honorářového řádu rozumí finanční ohodnocení 
výkonů zhotovitele (architekta, inženýra nebo technika), které vedly k předem 
určenému cíli. [8, s. 6]  

 

 

Kritérium
Počet 
bodů

1. požadavky na řešení vazeb staveb a objektů s okolím, včetně požadavků 
ekologie 0 - 7

2. počet funkčních okruhů ve stavbách a objektech, jejich rozsah, nutnost jejich 
provázání a koordinace, rozsah a složitost technického vybavení objektu 0 - 7

3. Nároky na architektonické, inženýrské a krajinářské řešení
0 - 7

4. Složitost nosné konstrukce a mimořádné zatížení
0 - 7

5. Hydrogeologické, geotechnické a jiné podmínky
0 - 7

6. Specifické odborné podmínky, netradiční technické řešení, rozsah a složitost 
řídících systémů, požadavky na manipulaci, dopravu a organizaci provozu, 
složitost postupu výstavby

0 - 7

7. Vazby na stávající technologická zařízení a objekty
0 - 7

Celkem 0 - 49

I. kategorie 1 – 7 bodů

II. kategorie 8 – 14 bodů

III. kategorie 15 – 26 bodů

IV. kategorie 27 – 34 bodů

V. kategorie 35 – 49 bodů
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Honorářové zóny 

VHŘ rozeznává pět honorářových zón, které odpovídají pěti kategoriím staveb. Rozpětí 
každé ze zón umožňuje přesnější rozlišení honoráře. Horní a dolní meze následujících 
zón jsou stejné. [8, s. 11] 

Pro účely této diplomové práce zde uvedu pouze honorářové zóny pro pozemní stavby. 
Ve Výkonovém a honorářovém řádu jsou dále uvedeny honorářové zóny pro inženýrské 
stavby a objekty a také pro technologické stavy a objekty a technologická zařízení. [8] 

· Honorářová zóna I. 

Stavby, objekty a zařízení administrativní, ubytovací, popřípadě jiné stavby 
a objekty pro dočasné použití provizorního charakteru bez sociálního 
a hygienického zařízení atd. 

· Honorářová zóna II. 

Stavby, objekty a zařízení jednoduché, nízkopodlažní administrativní a obytné 
budovy se společným sanitárním zařízením a kuchyní, garáže, skleníky atd. 

· Honorářová zóna III. 

Stavby, objekty a zařízení administrativní, ubytovny a bytové objekty se standardním 
vybavením a průměrnými nároky, mateřské školy, jesle, základní školy atd. 

· Honorářová zóna IV. 

Stavby, objekty a zařízení obytné a administrativní s nadprůměrnými požadavky 
vícepodlažní, s méně obvyklými konstrukcemi a s dalšími doplňkovými funkcemi, 
střední a vysoké školy se speciálními učebnami, laboratořemi a přednáškovými sály 

atd. 

· Honorářová zóna V. 

Stavby, objekty a zařízení obytné pro individuální bydlení s nejvyšším standardem, 
nemocniční areály s nejvyššími nároky a speciálním vnitřním vybavením atd. 

 

V tabulce 8 je znázorněn honorář v procentech, který vychází ze započitatelných 
nákladů stavby a honorářové zóny. Tabulka 9 pak zobrazuje honorář v korunách. 
V obou případech je zobrazena pouze část tabulky, která počítá se započitatelnými 
náklady až do výše 1 miliardy Kč. 

 

 

 



42 

 

Tabulka 8 – Celkový základní  honorář v % (pozemní stavby) [8, s. 35] 

 

Tabulka 9 - Celkový základní honorář v Kč (pozemní stavby) [8, s. 36] 

 

Typy honorářů 

· Základní honorář se stanoví podle započitatelných nákladů, což jsou náklady 
celé stavby, případně za dílčí část stavby, je-li řešena samostatně, nebo podle 
hodinových sazeb. Celková výše honoráře se stanoví procentem ze 

započitatelných nákladů stavby. [8, s. 11-12] 

· Zvláštní honorář je poskytován za zvláštní výkony a je stanoven individuálně. 
Doporučuje se využití hodinových sazeb. [8, s. 12] 

· Smluvní honorář je částí základního honoráře odpovídající rozsahu a podílu 

zpracovaných základních fází. [8, s. 12] 

Výpočet honoráře podle hodinových sazeb 

Hodinový tarif je vhodné využít především u výkonů, u nichž předem nelze odhadnout 
rozsah a druh úkolu, dále u staveb malého rozsahu – do 500 000 Kč (nebo 1 000 000 

Kč), pro přípravu, projektové a předběžné studie, výkon technického dozoru a podobně. 

Hodinová sazba je určena podle charakteru činnosti a požadavků na výkon. Hodinové 
sazby jsou uvedeny v tabulce 10, přičemž horní částka pochází z VHŘ z roku 2002, 

dolní tučná částka je aktuální k datu 1. 1. 2014, od tohoto data nedošlo k aktualizaci. 
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Tabulka 10 – Hodinové sazby dle VHŘ [8, s. 13] 

 

4.4 Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací 
a inženýrské činnosti (UNIKA) 

Využití sazebník najde při přípravě návrhu nabídkových cen inženýrsko-projektových 
prací ve výstavbě. Tuto činnost můžou vykonávat osoby právnické nebo fyzické, které 
jsou oprávněny dle příslušných předpisů – zákon o autorizaci inženýrů a techniků. 

V sazebníku lze najít výkony projektových prací a výkony inženýrské činnosti. 

Návrh cen inženýrsko-projektových prací je možné zpracovat na základě: 

· kalkulace nákladů a zisku, 

· hodinových sazeb, 

· tabuizovaných hodnot ceny minimální a maximální. [7, s. 145] 

 

4.4.1 Návrh ceny na základě kalkulace 

V sazebníku UNIKA jsou podrobně popsány výkony, při kterých má být využívána 
kalkulace. U inženýrské činnosti se jedná především o odbornou pomoc při přípravě 
zakázky a zabezpečení majetkoprávní či jiné agendy. Projektové výkony pak obsahují 
zpracování projektu od studií po vypracování veškeré projektové dokumentace. 

Charakter činnosti Funkce Požadavky na výkony Kč/hod-1

odborné činnosti 
velmi vysoce 

kvalifikované

hlavní inženýr
expert

zkušební inženýr

stanovení koncepce

celkové vedení a koordinace
řešení zvláště obtížných 
problémů

800,- a více

1026,- a více

odborné činnosti 
vysoce kvalifikované

vedoucí projektant odpovědnost za vedení zakázky
řešení obtížných úkolů

600,- až 800,-

770,- až 1026,-

odborné činnosti 
středně 
kvalifikované

projektant vedení dílčích částí zakázky
řešení dílčích problémů

450,- až 600,-

577,- až 770,-

odborné činnosti 
méně kvalifikované

konstruktér řešení konstrukčních úkolů 250,- až 450,-

321,- až 577,-

pomocné činnosti 
málo kvalifikované, 
popřípadě 
nekvalifikované

technik pomocné práce a řešení 
jednotlivých dílčích úkolů

150,- až 250,-

192,- až 321,-
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Návrh ceny je proveden pomocí již uvedeného kalkulačního vzorce v tomto členění: 

1. Přímý materiál 
2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Režijní náklady 

5. Úplné vlastní náklady výkonů 

6. Poddodávky 

7. Zisk [9, s. 11] 

Režijní náklady se určují podle propočtů nepřímých nákladů z účetní evidence minulého 
období. [7, s. 146] 

Zisk je kalkulován podílem k úplným vlastním nákladům. [9, s. 11] 

4.4.2 Návrh ceny na základě hodinových sazeb 

Ocenění prácí je možné provést za pomoci dohodnutých hodinových sazeb 
vynásobených kalkulovanými hodinami. 

Minimální hodinové sazby uvedené v sazebníku UNIKA 2010 a aktuální sazby pro rok 

2015 (tučně) jsou uvedeny v tabulce 11. 

Tabulka 11 – Hodinové sazby dle sazebníku UNIKA 

 

Kalkulované hodiny se určují na základě odborného odhadu počtu hodin pro jednotlivé 
kategorie prací, které jsou potřebné pro splnění předmětu smlouvy. [9, s. 11] 

vysoce kvalifikované 
koncepční a 
koordinační práce

1000,- Kč

1060,- Kč

velmi náročné a 

koncepční práce
760,- Kč

810,- Kč

náročné práce 590,- Kč

640,- Kč

méně náročné práce 450,- Kč

500,- Kč

pomocné práce 270,- Kč

400,- Kč
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4.4.3 Návrh ceny na základě doporučených minimálních a maximálních 

cen 

Pro potřeby této kapitoly nejprve definuji několik pojmů, které jsou vysvětleny 
v sazebníku UNIKA. 

Funkční část stavby je popsána jako ucelený stavební celek (objekt) a provozní celek, 
který mu přísluší (celek) nebo soubor (soubory), případně také samostatný stavební 
celek (objekt) nebo samostatný provozní soubor, který zabezpečuje určité provozní 
nebo technologické funkce, které splňují požadavky na užitkovou hodnotu. [9, s. 2] 

Kategorie funkčních částí staveb zahrnuje funkční části staveb (stavební objekty 
a provozní soubory) s příbuznou, přibližně shodnou užitkovou hodnotou a požadovanou 
odborností a náročností inženýrsko-projektových prací. [9, s. 2] 

Pásmo složitosti a náročnosti vyjadřuje v kategoriích funkčních částí staveb míru 
složitosti inženýrsko-projektových prací (výkonů) a zahrnuje jejich odbornou náročnost 
a pracovní obtížnost. [9, s. 2] 

Výkonová fáze vyjadřuj daný rozsah inženýrsko-projektových prací (výkonů) 
odpovídající postupnému provádění a zajišťování přípravy a realizace stavby v potřebné 
časové návaznosti. [9, s. 2] 

Cena je navržena následujícím způsobem: stavba je rozdělena na funkční části, které 
jsou poté podle charakteru zařazeny do příslušné kategorie funkčních částí stavby, do 
pásma složitosti a náročnosti inženýrsko-projektových prací. Tento postup je proveden 
pomocí tabulek. [9, s. 12], [7, s. 147] 

Tabulka 12 zobrazuje kategorie funkčních částí staveb, tedy první krok při určení ceny 
inženýrsko-projektových prací. 

Tabulka 12 – Kategorie staveb [9, s. 27-41] 

 

Kategorie staveb

1. Všeobecné

2. Těžba a úprava uhlí, rud a nerostných surovin

3. Plynárenské

4. Energetické

5. Hutnické

6. Strojírenské

7. Chemický, zdravotnický a potravinářský průmysl

8. Spotřební průmysl

9. Výroba stavebních hmot a stavební keramiky

10. Dopravní

11. Spojové a bezpečnostní systémy

12. Zemědělské, lesnické, potravinářské a části vodních (vodohospodářských)

13. Inženýrské a vodní (vodohospodářské)

14. Speciální

15. Občanské, bytové a zdravotnické
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Dalším krokem je zařazení do pásma složitosti, kterých je obdobně jako ve VHŘ 5, 
přičemž jsou v Sazebníku UNIKA pro každou z kategorií zvláště vyjmenovány. 
Rodinný dům tak zatřídíme do kategorie Občanské, bytové a zdravotnické stavby, 
pásmo složitosti III. 

Stejně jako VHŘ i Sazebník UNIKA rozděluje celkovou cenu za inženýrsko-projektové 
práce do dílčích částí (soubor výkonů). Procentuální hodnocení jednotlivých 
výkonových fází pro průmyslové a ostatní stavby je uvedeno v tabulce 13.  

Tabulka13 - Soubor výkonů inženýrsko-projektových činností [9, s. 16-18] 

 

Architektonická činnost je zařazena do předprojektové přípravy a její procentuální 
ocenění uvádí tabulka 14. [9, s. 20] 

 

 

 

 

 

č. výkonová fáze

oceňování výkonů v % z 
dohodnuté ceny

průmys. stavby ostatní stavby

PČ IČ PČ IČ

1 2 3 4 5 6

1.
Zabezpečení vstupních podkladů (VSP)

1 % 2 % 1 % 2 %

2. Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a (IČ UR) 11 % 5 % 12 % 4 %

3. Zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP) a (IČ SP) 21 % 2 % 23 % 2 %

4. Dopracování projektu pro provádění stavby (DPS) a (IČ PS) 22 % 2 % 24 % 2 %

5. Zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby (IČ PS) - 6 % - 5 %

6. Práce spojené s prováděním stavby (AD) + (IČ PS) 5 % 20 % 5 % 17 %

7. Práce po dokončení stavby - 3 % - 3 %

60 % 40 % 65 % 35 %

DSJ – Projektovbá dokumentace stavby  - prům. stavby

- jednostupňová                                            - ostatní stavby
=21%  + 22% x 0,85-0,95=

=23% + 24% x 0,85-0,95=
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Tabulka 14 - Soubor výkonů pro zpracování dokumentace předprojektové přípravy  

 

Cena se stanoví ze základny, která je tvořena součtem nákladů provozních souborů, 
stavebních objektů, strojů a zařízení nevyžadujících montáž a nákladů na trvale 
zabudovaná umělecká díla, které jsou součástí funkční části stavby. Výše nákladů 
tvořících základnu je dohodnuta ve smlouvě po dohodě smluvních stran.  

Každá kategorie a v ní každé pásmo složitosti má vypočítanou cenu minimální 
a maximální pro danou základnu nákladů. Pro příklad uvedu část tabulky, která určuje 
ceny pro odvětví „Stavby občanské, bytové a zdravotnické“, pásma I. až III. 

Tabulka 15 - Ceny pro odvětví Stavby občanské, bytové a zdravotnické [9, s. 43-44] 

 

4.4.4 Návrh ceny za projektovou dokumentaci interiéru 

Dalším důležitým bodem v určování cen architektonických prací je určení ceny za 
projekt interiéru, který je u nadstandardních projektů samozřejmou součástí 
projektových prací. 

Interiérem se rozumí vnitřní prostor stavebního objektu, který je zařízený typovými 
a atypickými prvky, které společně s úpravou vymezených ploch tvoří jednotný 
funkční a výtvarný celek.  

Nabídková cena se stanoví na základě velikosti předmětné plochy a zatřídění interiéru 
do příslušného pásma náročnosti. 

 

č. výkonová fáze

oceňování výkonů v % z 
dohodnuté ceny

průmys. stavby ostatní stavby

PČ IČ PČ IČ

1 2 3 4 5 6

1.

Zpracování studií (ST)
- územních, architektonických a enviromentálních,

- objemového a prostorového řešení jednotlivých objektů,
- vnitřního vybavení objektů,
- technologických zařízení,
- pro podnikatelský záměr,
- technicko-ekonomických.

do 5 % do 5 %

Náklady 
mil. Kč

PÁSMO I. PÁSMO II. PÁSMO III.

Cmin Cmax Cmin Cmax Cmin Cmax

2,0 84 200 98 700 133 900 157000 209 300 245 300

5,0 166 900 195 700 268 200 314 500 412 300 483 400

20,0 469 600 550 500 767 500 899 800 1 150 400 1 348 700
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Rozlišujeme pět pásem: 

Pásmo I. Budovy pro společné ubytování, bufety, kryté promenády, zahradní 
restaurace, závodní jídelny, oddychové haly a herny, obchodní jednotky. 

Pásmo II. Jednoduché nízkopodlažní administrativní budovy, internáty, mateřské, 
základní a střední školy, zdravotní střediska, ordinace, obřadní síně, 
domovy důchodců, kina, tržnice, knihovny, bytové a rodinné domy. 

Pásmo III. Administrativní budovy, společenská střediska, obchodní centra, 

nádražní budovy, nemocnice, odborné a vysoké školy atd. 

Pásmo IV. Peněžní ústavy, léčebné a lázeňské ústavy, koncertní síně, divadla, 
fakultní nemocnice, radnice, budovy soudů, kostely a jiné administrativní 
budovy s nadprůměrnými požadavky. 

Pásmo V. Budovy reprezentativní s mimořádnými požadavky na vnitřní vybavení, 
prostory sloužící k reprezentaci státu, zařízení pro mimořádné účely 
v historických budovách. [9, s. 42-43] 

Po zatřídění objektu do pásma náročnosti je třeba dle stupně obtížnosti projektových 
požadavků ohodnotit jednotlivé honosící znaky body v rozsahu 1 až 5. 

Hodnotící znaky jsou následující: 

· počet funkčních jednotek, 

· prostorové uspořádání a provozní vztahy, 

· technická náročnost interiérových prvků, 

· světelná pohoda, světelné efekty, 

· materiálové ztvárnění a barevné řešení. 

Odpovídající bodové ohodnocení odpovídající pásmu: 

· Pásmo I. do 5 bodů 

· Pásmo II. od 6 do 10 bodů 

· Pásmo III. od 11 do 15 bodů 

· Pásmo IV. od 16 do 20 bodů 

· Pásmo V. od 21 do 25 bodů [9, s. 43] 

Procentuální podíl jednotlivých výkonových fází je uveden v tabulce 16. 
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Tabulka 16 - Návrh ceny za projektovou dokumentaci interiéru – základní soubor 
výkonů [9, s. 44-45] 

 

Nabídkové ceny jsou opět stanoveny cenovým rozpětím pro jednotlivá pásma 
náročnosti. Základnou pro výpočet ceny je plocha vyjádřená v m

2. Příklad cenového 
rozpětí za projekt interiéru uvádím v tabulce 17. [9, s. 45] 

Tabulka 17 – Cenové rozpětí za projekt interiéru [9, s. 46] 

 

V přílohách sazebníku nalezneme obsah a rozsah jednotlivých stupňů projektové 
dokumentace, autorského a technického dozoru investora a obsah a rozsah zadání 
stavby. [9, s. 51-168] 

5 ÚČETNICTVÍ 

Účetnictví slouží k poskytování soustavných a především ucelených informací 
o ekonomickém dění v podniku. Tyto informace jsou peněžně vyjádřeny. Rozlišujeme: 

· finanční účetnictví – zahrnuje přehled o majetku a závazcích společnosti, dále 
o druzích nákladů a výnosů a tak i o hospodářském výsledku. Závěrem roku je 
sestavována účetní závěrka, jejíž součástí jsou účetní výkazy – rozvaha, která 
poskytuje přehled o majetku (aktiva) a o zdrojích jeho financování (pasiva), 
výkaz zisku a ztráty a příloha, ve které jsou uvedeny podrobnější informace 
k uvedeným výkazům. Uvedené výkazy jsou veřejné a jejich podobu a obsah 
upravuje zákon o účetnictví a další závazné předpisy, 

· manažerské účetnictví – od finančního účetnictví jej odlišuje především jeho 
využití, je totiž vnitřní záležitostí podniku a poskytuje potřebné podklady pro 

č. výkonová fáze
ocenění

výkonů v % 

1. Přípravná fáze 5 

2. Výtvarně-architektonický návrh 43

3. Projekt interiéru 42

4. Realizační část 10

CELKEM 100 %

Měrná 
jedn.

m2

PÁSMO I.
tis. Kč

PÁSMO II.
tis. Kč

PÁSMO III.
tis. Kč

Cmin Cmax Cmin Cmax Cmin Cmax

200 59,0 102,8 104,0 147,3 149,1 193,5

600 100,9 174,9 177,0 251,5 254,4 329,9

1000 138,0 235,4 238,3 336,4 340,3 440,1
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rozhodování v řízení podniku. Využívá informace z různých zdrojů a tyto 
analyzuje pomocí statistických a matematických metod. Účetnictví je založeno 
na účetních dokladech. Evidence je vedena dle potřeb podniku a není určena 
žádnými právními předpisy. S účetnictvím je úzce spojeno rozpočetnictví, které 
čerpá podklady z účetnictví, z technicko-hospodářských norem, normativů 
a rozborů. [3, s. 124-125] 

 

5.1 Účetní výkazy 

Pro účely této diplomové práce je plně dostačující stručně charakterizovat základní 
účetní výkazy, tedy výkaz zisku a ztrát a rozvahu. 

5.1.1 Rozvaha 

Jak již bylo uvedeno výše, rozvaha poskytuje informace o aktivech (majetek) a pasivech 

(zdrojích krytí) podniku. Je sestavována jako součást účetní závěrky a to vždy 
k poslednímu dni účetního období, kterým je kalendářní nebo hospodářský rok. Kromě 
těchto pravidelných rozvah mohou být sestavovány mimořádné rozvahy. [7, s. 77] 

5.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

Tento účetní výkaz poskytuje informace o reprodukčním procesu v rámci podniku. 
Obsahuje informace o výnosech a nákladech a o hospodářském výsledku podniku. 
Výkaz zisku a ztráty je, stejně jako rozvaha, sestavován pravidelně k poslednímu dni 
účetního období jako součást účetní závěrky. [7, s. 77] 

5.1.3 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele slouží k určení vzájemného vztahu mezi dvěma nebo více 
absolutními ukazateli. Tyto ukazatele čerpáme z rozvahy nebo z výkazu zisku a ztrát. 
Tato metoda je využívána k hodnocení finanční situace podniku, dává totiž rychlý 
a spolehlivý obraz o základních finančních charakteristikách podniku. V rámci podniku 
jsou hodnoceny především tyto oblasti: 

· likvidita, 

· kapitálová struktura, 

· obratovost, 

· rentabilita. [7, s. 77] 

Zde je potřeba poznamenat, že poměrové ukazatele by měly být určovány z informací 
poskytnutých manažerským účetnictvím, které odráží skutečnou a přesnou situaci 
v podniku. 
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6 CASH FLOW 

Cílem každého podniku je zhodnocení vloženého kapitálu, tedy zajištění zisku. Zisk je 
však veličinou spadající do účetnictví a nejedná se tak o skutečné peníze. Těmito je 
rozdíl mezi peněžními příjmy (cash inflows) a peněžními výdaji (cash outflows). 

Celkově jsou tyto peněžní toky označovány jako cash flow. Úkolem manažerů podniku 
je tak zajistit nejen zhodnocení vloženého kapitálu, ale i to, aby měl podnik v každém 
okamžiku dostatek peněz, tedy cash flow. Zde narážíme na rozdíl mezi pojmy 
výnos/náklad a příjem/výdaj. Jde o rozdíl mezi pohybem hmotných prostředků a jejich 
peněžním vyjádřením. Dále také vzniká časový nesoulad hospodářských operací 
vyvolávajících náklady a jejich finančním zachycením, zásadní rozdíl mezi účetními 
výkazy a cash flow vzniká také v důsledku využívání různých účetních metod, jednou 

z nich je například odepisování dlouhodobého majetku. [4, s. 239-240] 

6.1 Zjištění cash flow 

Vzhledem k důležitosti cash flow je sestavován zvláštní účetní výkaz – výkaz o cash 
flow. Tento je ústředním pojmem celého finančního řízení podniku.  

Obvyklou metodou zjištění cash flow je metoda nepřímá, kdy se vyjde 

z hospodářského výsledku za období, který je upraven o náklady a výnosy, které nejsou 
peněžními výdaji a příjmy. 

Přímá metoda stanovení cash flow využívá výpočtu rozdílu nákladů, které jsou 
současně peněžními výdaji a výnosů, které jsou současně peněžními příjmy. [4, s. 241] 

7 STANOVENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ FIRMY 

 

Vzhledem k citlivým údajům, které jsou využity pro praktickou část této diplomové 
práce, není možné uvádět jakékoliv údaje o společnosti, jejíž analýza bude provedena. 
Dále tedy budu pro popis subjektu používat pouze obecná označení pro firmu. 

 

Cílem praktické části této práce bude určení nákladů (výdajů) firmy a jejich rozdělení. 
Následně bude možné stanovit výši nákladů na jednu produktivní hodinu, což bude 
odrazovým můstkem pro určování cen zakázek. Stanovením počtu hodin potřebných na 
zpracování jednotlivých typů zakázek se v rámci této práce zabývat nebudu, toto je 
stanovováno na základě odborných zkušeností jednatele firmy a bez znalosti výkonnosti 
jednotlivých zaměstnanců a dalších mnoha faktorů by to ani nebylo možné. Ve 

zkoumaném období bude také možné stanovit výnosy (příjmy) a na základě těchto 
údajů sestavit předpokládaný výkaz zisku a ztrát. Pro účely mé práce mám k dispozici 

výpisy z bankovního účtu firmy za období devíti měsíců v roce 2015, jednu již 
realizovanou a vyhodnocenou zakázku a dvě zakázky obdobného typu, u kterých již 
probíhá realizace. Z tohoto vzorku budu moci určit přibližnou cenu projekčních 
a architektonických prací na 1 m3

 obestavěného prostoru, zisk na zakázce a především 
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u právě probíhajících zakázek bude možné stanovit maximální možný počet hodin 
strávených na zakázce, aby tato byla pro společnost zisková. U zkoumaných zakázek 
také stanovím cenu realizovaných prací pomocí Sazebníku UNIKA a Výkonového 
a honorářového řádu a provedu srovnání se skutečným stavem. Předpokládám, že ceny 
za veškerou dokumentaci stanovené v Sazebníku UNIKA a ve Výkonovém 
a honorářovém řádu nebudou odpovídat realitě – budou značně vyšší. Vzhledem 
k tomu, že pro soukromý sektor slouží pouze jako pomůcka k určení cen projekčních 
prací, nelze nijak vymáhat dodržení sazeb v nich uvedených. 
 

7.1 Základní údaje o firmě 

 

Firma byla založena v roce 2010. Původní počet členů statutárního orgánu byl tři, dnes 
má firma dva jednatele, každý jedná jménem společnosti samostatně. Právní forma 
Firmy je společnost s ručením omezeným a základní kapitál činí 200 000 Kč, každý 
z jednatelů pak provedl vklad ve výši 100 000 Kč. 
 

Společnost se zabývá architektonickou, projekční a inženýrskou činností. 
V předcházejících letech zajišťovala částečně i realizaci staveb, od roku 2014 se však již 
věnuje výhradně projekci, architektuře a inženýrské činnosti, realizace staveb je 
prováděna subdodavateli. Ke dni 1. 9. 2015 je ve firmě 13 zaměstnanců, z nichž 10 má 
uzavřenou pracovní smlouvu na plný pracovní úvazek a zbylí tři zaměstnanci pracují na 
základě dohody o provedení práce. 
 

Sídlo společnosti se neshoduje s místem působení. Firma sídlí v Brně v prostorách 
bývalého společníka, který si za pronájem účtuje pouze symbolickou 1 Kč ročně. 
 

7.2 Náklady, výdaje 

7.2.1 Členění nákladů 

V úvodu práce je třeba definovat náklady, které jsou spojené s architektonickou, 

projekční a inženýrskou činností. 

Pro činnost firmy se jeví jako nejvhodnější využití druhového členění nákladů, kdy se 
tyto dělí na: 

1) Náklady vynaložené na spotřebu pohonných prostředků 

Mezi těmito náklady převládají především náklady na energie vznikající v místě 
působení firmy, v tomto případě je to voda, plyn a elektřina. Přímý materiál v této 
oblasti v zásadě nefiguruje, takto můžeme označit například spotřebu papíru, toneru 
a kancelářských potřeb pro tisk hotových projektů. Tyto položky jsou však poměrně 
nevýznamné. 
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2) Náklady vynaložené na práci zaměstnanců 

Jedná se o nejvýznamnější v rámci popisované činnosti, tvoří zásadní část v celkových 
nákladech. Určení jejich podílu na celkových nákladech se budu zabývat dále. 

3) Náklady vznikající opotřebením majetku 

Odpisy nejsou v rámci této práce uvažovány, protože firma má ve vlastnictví 
zanedbatelný odepisovaný majetek. 

4) Náklady vznikající na základě využití prací a služeb externích subjektů 

Tyto náklady lze opět zařadit mezi významné, vznikají především kvůli zpracování 
profesních částí projektů subdodavateli. Externími subjekty jsou pak také poskytovány 
obvyklé služby, mezi něž patří telefonní služby, tisky projektů, úklid prostor společnosti 
atd. 

5) Náklady odpovídající bezprostřední úhradě 

Ve zkoumané době, tedy v období leden – září roku 2015 Firma nebyla zatížena 
žádným úvěrem a tedy ani souvisejícím placením úroků z úvěru. 

Účelové členění nákladů je třeba rozlišovat jednoznačně na základě výkonů, tedy 
s využitím kalkulačního členění nákladů. Do jednicových (přímých) nákladů v tomto 

případě budou zahrnuty pouze přímé mzdy a ostatní přímé náklady, náklady na materiál 
jsou nevýznamné a prolínají se s náklady vyvolanými správou společnosti, pro 
přehlednost tak budou zahrnuty do správní režie. Mezi režijní (nepřímé) náklady řadíme 
výrobní a správní režii, ve kterých bude zahrnuta zbylá část nákladů. 

Pro výpočet celkových nákladů tak využiji kalkulační vzorec, který je upraven k účelům 
výpočtu u tak specifických činností, jakými jsou architektonické, projekční a inženýrské 
práce. 

· Přímý materiál 
· Přímé mzdy 

· Ostatní přímé náklady 

· Režijní náklady 

· Subdodávky 

· Zisk 

Hodinová sazba v Kč vypočtená 

Podle objemu výkonů bychom dělili náklady na variabilní a fixní. V rámci praktické 
části práce ověřím nebo vyvrátím předpoklad, že je možné veškeré náklady označit jako 
fixní. Změna objemu výroby reálně ovlivní pouze mzdové náklady z důvodu nutnosti 
přijetí další pracovní síly. Nárůst objemu výroby je však ve sledovaném období řešen 
spíše snahou o navýšení výkonnosti zaměstnanců. Je to především z důvodu okamžitého 
navýšení mzdových nákladů v případě rozšíření základny zaměstnanců, přičemž 
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návratnost takovéto investice je poměrně dlouhodobá – fakturace stavebních projektů 
probíhá nárazově v delších časových intervalech. 

Údaje pro zpracování praktické části této práce byly získány z výpisů z bankovního účtu 
společnosti za období leden – září 2015. Z tohoto období mám také přesné informace 
o způsobu vzniku nákladů i výnosů, díky čemuž bylo možné zpracovat reálný obraz 
hospodaření firmy s vyloučením vlivů, které se netýkají přímo činnosti společnosti. 
Mnohé náklady a výnosy vznikají z důvodu provázanosti firmy s dalšími společnostmi 
ve vlastnictví jednatelů a také z dřívější realizace stavebních objektů, kterým se však 
ateliér již nevěnuje. Následující zobrazení nákladů a výnosů je tak co nejpřesnější bez 

ohledu na účetní výkazy a reálné cash flow firmy. Vzhledem k tomu, že zdroje se 
vztahují pouze ke třem čtvrtletím roku 2015, náklady a výnosy pro celý rok budou 
stanoveny průměrem z vykázaných měsíců. Pro účely této práce budu uvažovat, že 
náklady jsou rovny výdajům a výnosy jsou rovny příjmům. Časová prodleva mezi 

náklady – výdaji a výnosy – příjmy není určující a nezkreslí výsledek analýzy, 
v hodnoceném období totiž došlo k úhradě všech důležitých závazků i všech 
pohledávek. Cílem je stanovit průměrné hodnoty pro celý rok. 

Většina výpočtů a grafů byla provedena pomocí tabulkového procesoru Microsoft 
Excel.  

Přímé mzdy 

Jak již bylo zmíněno, mezi přímé náklady byly zařazeny pouze přímé mzdy. Podkladem 
pro jejich výpočet byly výpisy z účtu, platební příkazy a také znalost smluvních vztahů 
mezi Firmou a zaměstnanci. Ta je důležitá především pro stanovení produktivních 
hodin z ročního fondu pracovní doby. Mezi ostatní přímé náklady je z tohoto důvodu 
zahrnuto i zdravotní a sociální pojištění, které je povinen hradit zaměstnanec. Mzda je 
tedy čistá. Také nelze výměr sociálního a zdravotního pojištění hrazeného 
zaměstnavatelem určit jednoduchým přičtením 34 % ze mzdové základny - důvodem je 
existence různých typů smluv a úvazků. Pro potřeby mé práce toto není podstatné, 
protože údaje jsou čerpány z reálně vydaných financí. V průběhu roku působilo ve 
výrobní sféře celkem 16 zaměstnanců, jak je patrné z tabulky 19, je to z důvodu 
poměrně velké fluktuace zaměstnanců a častých výpomocí z řad studentů, kteří pracují 
nárazově na základě dohody o provedení práce. 
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Tabulka 18 – Mzdy výrobní 

 

Správní mzdy 

Výpočet správních mezd je obdobný jako u výrobních. V této části jsou zahrnuti dva 
jednatelé, dva pracovníci THP (asistentka, účetní) a jeden zaměstnanec věnující se 
údržbě počítačové sítě. Tento a asistentka opět pracují na základě dohody o provedení 
práce. Vhledem k tomu, že jednatelům a jednomu z THP není mzda vyplácena 
pravidelně, vznikla potřeba výpočtu výše těchto mezd. Je třeba s nimi počítat jako 

s nákladem i výdajem, protože k jejich vyplácení dochází, pouze nepravidelně. Výpočet 
je uveden v tabulce 19. 

Tabulka 19 – Příklad výpočtu mzdy 

 

Náklady
leden

(Kč)

únor

 (Kč)

březen 

(Kč)

duben 

(Kč)

květen 

(Kč)

červen

(Kč)

červenec

(Kč)

srpen

(Kč)

září

(Kč)
CELKEM

1 444 189

879 191
1 12 449 12 449 12 405 12 405 12 405 12 453 10 895 12 405 20 000 117 866
2 12 183 12 183 12 189 12 189 12 132 0 0 0 0 60 876
3 13 597 13 597 14 839 14 839 14 839 14 839 14 935 14 796 14 832 131 113
4 13 531 12 699 14 399 13 579 13 530 13 631 13 559 13 549 13 549 122 026
5 12 447 21 273 7 946 10 000 3 977 0 0 0 0 55 643
6 16 975 25 375 29 000 30 975 29 000 28 000 28 780 29 400 28 000 245 505
7 0 4 500 4 500 13 996 13 996 13 996 14 146 13 996 13 996 93 126
8 0 0 16 450 0 0 18 563 0 0 0 35 013
9 0 0 0 0 0 3 140 5 952 2 066 2 815 13 973

10 0 0 0 0 0 0 0 4 050 0 4 050
- Projektanti 502 698

1 4 350 2 475 0 0 0 0 0 0 0 6 825
2 16 989 16 989 18 780 18 780 17 390 20 097 18 821 18 717 18 780 165 343
3 8 900 8 900 15 400 15 400 15 400 15 492 0 0 0 79 492
4 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 14 000 27 000 230 000
5 0 0 0 0 0 0 0 0 21 038 21 038

- IČ 4 200 6 300 9 450 8 750 5 950 7 350 7 000 6 650 6 650 62 300
OPN 423 878

- SP 27 824 27 079 28 552 34 162 33 481 29 230 26 504 27 335 27 441 261 608
- ZP 12 411 12 091 12 723 13 885 14 835 13 852 11 845 12 202 10 247 114 091
- Daň z p. 3 101 2 501 3 791 5 256 4 841 5 066 12 846 4 601 6 176 48 179

1 444 189 Kč
160 465 Kč

1 925 585 Kč

Čisté mzdy výrobní
- Architekti

CELKEM přímé mzdy za 9 měsíců
PRŮMĚRNÉ mzdy za měsíc 
CELKEM přímé mzdy za rok

Hrubá mzda 8000

ZP zaměstnanec 9% 720

SP zaměstnavatel 25% 2000

SHM 10720

ZD z příjmu 10800

Daň z příjmu 15% 1620

Sleva na poplatníka 2 070 Kč 2070

DzP po slevách -450

ZP zaměstnanec 4,50% 360

SP zaměstnanec 6,50% 520

7 570 Kč

NÁKLADY ZAMĚSTNAVATELE 10 720 Kč

ČISTÁ MZDA
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Tabulka 20 – Mzdy správní 

 

Provoz vozového parku 

Firma disponuje pěti osobními automobily, které vyvolávají poměrně významné 
náklady. Pohonné hmoty jsou odebírány od soukromého dodavatele, který každý měsíc 
spotřebu fakturuje. Částky jsou opět převzaty z výpisů z účtu, kde jsou včetně DPH, 
které tak bylo nutné z částek odečíst. Stejný princip byl uplatněn i v následujících 
případech. 

Tabulka 21 – Náklady na vozový park 

 

Energie 

Mezi energie spotřebovávané v místě působení společnosti patří elektřina, jejíž spotřeba 
je dána především technickým zázemím. V sídle firmy je téměř denně v provozu 11 

počítačů a nepřetržitě funguje server pro zálohy projektů a zabezpečovací systém 
objektu. Dále mají zaměstnanci možnost využívat malý elektrický vařič, mikrovlnnou 
troubu, varnou konvici a lednici. Plyn slouží k vytápění objektu pomocí plynového 
kotle a k ohřevu vody. 

 

Náklady
leden

(Kč)

únor

 (Kč)

březen 

(Kč)

duben 

(Kč)

květen 

(Kč)

červen

(Kč)

červenec

(Kč)

srpen

(Kč)

září

(Kč)
CELKEM

298 030

- jednatelé 15 140 15 140 15 140 15 140 15 140 15 140 15 140 15 140 15 140 136 260
- THP 15 140 15 140 17 570 17 570 17 570 17 570 17 570 17 570 17 570 153 270
- IT 0 0 0 0 3 000 0 3 000 0 2 500 8 500
OPN 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 10 295 97 200

- SP 7 560 7 560 7 560 7 560 7 560 7 560 7 560 7 560 7 560 68 040
- ZP 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 29 160
- Daň z p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

395 230 Kč
43 914 Kč

526 973 Kč

CELKEM správní mzdy za 9 měsíců
PRŮMĚRNÉ mzdy za měsíc 
CELKEM správní mzdy za rok

Čisté mzdy správní

Náklady
leden

(Kč)

únor

 (Kč)

březen 

(Kč)

duben 

(Kč)

květen 

(Kč)

červen

(Kč)

červenec

(Kč)

srpen

(Kč)

září

(Kč)
CELKEM Sazba DPH

DPH

(Kč)

Automobily 168 658 0% a 21% 23 263

PHM 8464 11234 17 778 13 412 16 266 13 410 14 858 10 498 9 546 95 768 21% 16 621
24 117 0% 0

- Nissan 0 0 0 0 0 0 9 168 0 0 6 876 0% 0
- Škoda 1 0 2 076 0 0 0 0 0 0 0 1 557 0% 0
- Škoda 2 0 0 0 9 145 0 0 0 0 0 6 859 0% 0
- Fabia 0 0 0 0 0 5 276 0 0 0 3 957 0% 0
- Peugeot 0 0 0 0 0 0 3 133 3 358 0 4 868 0% 0
Oprava a  údržba 0 0 0 0 6 815 6 000 25 036 422 0 38 273 21% 6 642
Si lniční daň 10 500 0% 0

145 395 Kč
16 155 Kč

193 860 Kč

CELKEM za 9 měsíců bez DPH
PRŮMĚRNÉ náklady za měsíc bez DPH
CELKEM náklady za rok bez DPH

Povinné ručení

14 000 Kč ročně



57 

 

Tabulka 22 – Náklady na energie 

 

Ostatní náklady 

Další náklady jsou v celkovém objemu již méně významné a jsou proto uvedeny 
společně v následující tabulce. Drobné nákupy a občerstvení jsou hrazeny z pokladny 

a měsíční částky jsou orientační, obvykle se tyto výdaje pohybují kolem částek níže 
uvedených. 

Tabulka 23 – Ostatní náklady 

 

Náklady za subdodávky 

Podstatnými náklady jsou také subdodávky ve formě projekčních prací na profesních 
částech projektů a na vizualizacích architektonických studií. Tyto náklady již souvisí 
přímo s výrobou a je nutné na ně takto pohlížet. Zde není počítáno s DPH, 

subdodavatelé jsou fyzické osoby podnikající a ani v jednom případě se nejedná 
o plátce DPH. 

 

Náklady leden

(Kč)

únor

 (Kč)

březen 

(Kč)

duben 

(Kč)

květen 

(Kč)

červen

(Kč)

červenec

(Kč)

srpen

(Kč)

září

(Kč)
CELKEM Sazba DPH DPH

(Kč)Energie 55 440 15% a 21% 9 428

- elektřina 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 24 300 21% 4 217
- plyn 2 960 2 960 2 960 2 960 2 960 2 960 2 960 2 960 2 960 26 640 21% 4 623
- voda 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4 500 15% 587

46 012 Kč

PRŮMĚRNÉ náklady za měsíc bez DPH 5 112 Kč

CELKEM náklady za rok bez DPH 61 349 Kč

CELKEM za 9 měsíců bez DPH

Náklady
leden

(Kč)

únor

 (Kč)

březen 

(Kč)

duben 

(Kč)

květen 

(Kč)

červen

(Kč)

červen

ec

(Kč)

srpen

(Kč)

září

(Kč)
CELKEM

Sazba 

DPH

DPH

(Kč)

CELKEM 

za 9 

měsíců 

bez DPH 

Průměr na 

měsíc bez 

DPH

(Kč)Úklid 700 700 700 700 700 700 700 700 700 6 300 0% 0 6 300 700 Kč

Mobilní telefony 5 631 1 597 4 783 5 440 6 417 7 229 6 586 6 541 7 685 51 909 21% 9 009 42 900 4 767 Kč

Kancelářské potřeby 66 939 21% 11 618 55 321 6 147 Kč

1 1 648 0 5 231 1 492 1 177 1 835 1 826 2 249 0 15 458 21% 2 683 12 775 1 419 Kč

2 0 1 104 1 227 776 1 326 1 227 0 1 227 0 6 887 21% 1 195 5 692 632 Kč

3 0 1 433 0 0 362 0 626 506 0 2 927 21% 508 2 419 269 Kč

4 3 673 2 635 5 436 1 179 6 843 4 177 6 927 5 150 5 647 41 667 21% 7 231 34 436 3 826 Kč

Drobné nákupy 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 45 000 21% 7 810 37 190 4 132 Kč

Občerstvení (káva, čaj) 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 13 500 15% 1 761 11 739 1 304 Kč

Odvoz odpadu 1 725 0% 0 1 725 192 Kč

Web, server, mail 188 0 3 146 1 997 0 0 0 0 363 5 694 21% 988 4 706 523 Kč

Vedení a správa BÚ 331 175 292 307 340 325 331 325 353 2 779 0% 0 2 779 309 Kč

Marketing 0 0 0 3 769 0 0 0 224 0 3 993 21% 693 3 300 367 Kč

BOZP, RZ 0 0 0 1 452 0 0 1 500 0 0 2 952 21% 512 2 440 271 Kč

Splátky PC 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 15 000 15 000 100 000 21% 17 355 82 645 9 183 Kč

Tiskárna 0 0 0 15 126 914 1 501 13 317 0 4 642 35 500 21% 6 161 29 339 3 260 Kč

Elektronika 0 0 0 38 797 0 0 0 0 15 998 54 795 21% 9 510 45 285 5 032 Kč

Profesní pojištění ČKA 855 0% 0 855 95 Kč

Příspěvek ČKA 1 125 0% 0 1 125 125 Kč

2 300 Kč ročně

1 140 Kč ročně

1 500 Kč ročně
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Tabulka 24 – náklady na subdodávky 

 

7.2.2 Poměr nákladů  

Přehled o poměru jednotlivých nákladů je důležitý pro jejich řízení. Procentuální 
zastoupení jednotlivých typů nákladů je uvedeno v grafu 1. 

 

Graf 1 – Poměr nákladů 

Z grafu je zřejmé, že mzdové náklady s ostatními přímými náklady tvoří přes 70 % 
všech nákladů. 

7.3 Výnosy, příjmy 

Protipólem pro náklady a výdaje jsou výnosy a příjmy. Tyto jsou důvodem podnikání 
každé firmy a cílem je dosažení maximálních příjmů a z toho plynoucího zisku. Příjmy 
Firmy plynou z architektonické, projekční a inženýrské činnosti. 

 

Měsíc
leden

(Kč)

únor

 (Kč)

březen 

(Kč)

duben 

(Kč)

květen 

(Kč)

červen

(Kč)

červenec

(Kč)

srpen

(Kč)

září

(Kč)

CELKEM za 9 

měsíců (Kč)

leden 10000 6000 1850 17 850

únor 5000 4973 9 973

březen 1500 1500 1900 4 900

duben 13000 14520 11500 2000 6000 47 020

květen 450 380 8470 3630 5000 10000 6000 700 2000 36 630

červen 5000 5000 10000 171 2300 2000 4000 7865 5445 41 781

červenec 360 4000 5000 24200 33 560

srpen 12000 1000 171 16000 2723 31 894

září 10000 5000 700 14400 3600 14400 700 270 49 070
272 678 Kč
30 298 Kč

CELKEM náklady za rok bez DPH 363 571 Kč

CELKEM za 9 měsíců bez DPH
PRŮMĚRNÉ náklady za měsíc bez DPH

54,7 % 16,4 % 

8,6 % 

6,5 % 
5,2 % 4,6 % 

Mzdové náklady 

OPN 

Subdodávky 

Ostatní 

Provoz ateliéru 

Vozový park 
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Tabulka 25 – Výnosy, příjmy 

 

Firma se nezabývá investiční ani jinou činností, z které by mohly plynout další příjmy. 

7.4 Likvidita 

V předchozích kapitolách jsou spočítány celkové výnosy a náklady. Důležitým 
faktorem je také schopnost firmy splácet své závazky, což je v terminologii finanční 
analýzy označováno poměrovými ukazateli likvidity. Vzhledem ke krátkému 
hodnocenému období a poměrně přesným údajům je možné vyhodnotit stav schopnosti 
splácet závazky po jednotlivých měsících. V prvním modelovém případě 
předpokládáme, že stav na účtu k 1. 1. 2015 je 0 Kč. Křivka nákladů zobrazuje veškeré 
náklady společnosti v jednotlivých měsících, stejně tak křivka tržeb zobrazuje veškeré 
tržby po jednotlivých měsících. 

 

Graf 2 - Průběh nákladů a tržeb 

Z grafu 2 je patrné, že náklady jsou téměř konstantní, čímž se potvrdil předpoklad, že je 
možné veškeré náklady označit jako fixní. Variabilní náklady by vznikly pouze za 

Měsíc

CELKEM za 9 

měsíců s DPH 

(Kč)

Sazba 

DPH

DPH

(Kč)

CELKEM za 9 

měsíců bez 

DPH (Kč)

leden 60500 223850 30 500 30 000 17 061 19 058 11 616 108 235 18785 89450

únor 30 250 26 620 121 000 177 870 30870 147000

březen 60 500 82 280 94 380 19 360 72 600 121 000 450 120 78120 372000

duben 78 650 151 250 73 810 169 400 78 650 145 200 696 960 120960 576000

květen 18 150 75 867 57 112 122 355 66 187 27 830 367 501 63781 303720

červen 151 250 12 100 30 000 24 200 18 150 30 000 112 167 121 000 498 867 86580 412287

červenec 70 180 119 150 189 330 32859 156471

srpen 60 000 114 950 92 263 20 000 36 300 24 200 130 680 71 632 550 025 95459 454566

září 84 700 60 500 169 400 145 900 84 700 30 000 127 050 36 300 738 550 128178 610372
3 777 458 Kč 655 592 Kč 3 121 866 Kč
419 718 Kč 72 844 Kč 346 874 Kč

21%

Platby (Kč)

CELEKEM za 9 měsíců
Průměr za měsíc

leden únor březen duben květen červen 
červen

ec
srpen září 

Náklady 329 942 332 478 375 278 451 379 350 229 360 459 357 301 284 972 340 073 

Tržby 108 235 177 870 450 120 696 960 367 501 498 867 189 330 550 025 738 550 
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předpokladu rozšíření pracovního kolektivu ve formě mzdových nákladů. Vzhledem 
k možnostem firmy (finančním i prostorovým) není toto v nejbližší době plánováno. 

Zvýšený objem výroby také vyvolá zvýšené náklady na subdodávky, které patří mezi 
poměrně významné náklady firmy.  

Křivka tržeb odpovídá typu fakturace a výroby. Firma zpracovává menší množství 
zakázek za větší peněžní částky, což je z pohledu cash flow problematické. Nastává 
velká časová prodleva mezi uzavřením smlouvy se zákazníkem a skutečným obdržením 
dohodnuté ceny. 

V grafu 3 jsou opět zobrazeny náklady a tržby, tentokrát však kumulované. 

 

Graf 3 - Kumulované náklady a tržby 

Z grafu jasně vyplývá, že pokud firma nemá finanční rezervu, nebude schopná dostát 
svých závazků v termínu. V roce 2015 by s nulovým počátečním stavem na bankovním 
účtu byla v záporných hodnotách až do měsíce května. Dalším rizikem je možnost, že 
některý z odběratelů neuhradí vystavenou fakturu, což může být pro společnost 
v podstatě likvidační. Vzhledem k tomu, že v případě stavebních projektů se jedná 
o maloobjemovou výrobu, je třeba vytvořit finanční rezervu. Její minimální výše 
v tomto modelovém příkladě je patrná z tabulky 26. 

 

 

leden únor březen duben květen červen 
červen

ec 
srpen září 

Náklady 329 942 662 420 1 037 6 1 489 0 1 839 3 2 199 7 2 557 0 2 842 0 3 182 1 

Tržby 108 235 286 105 736 225 1 433 1 1 800 6 2 299 5 2 488 8 3 038 9 3 777 4 

0 
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Tabulka 26 – Výše finanční rezervy 

 

Světle červenou barvou jsou vyznačeny záporné hodnoty, sytě červenou barvou je pak 
zvýrazněna nejvyšší hodnota. Šest z devíti zkoumaných měsíců se firma pohybovala ve 

ztrátě, minimální výše finanční rezervy k datu 1. 1. 2015 by tedy měla být 377 000 Kč. 
Tento problém společnost řeší kontokorentním úvěrem, vedeným u banky spolu 
s běžným účtem, který je úročen pouze při jeho využití, k němuž prozatím nedochází. 
Ideálním řešením by však bylo pokrývat tuto rezervu vlastními zdroji. 

 

Graf 4 – Průběh nákladů s finanční rezervou 

Vzhledem k tomu, že náklady mají téměř lineární průběh, je třeba stále udržovat 
finanční rezervu přibližně v jejich výši. 

8 KALKULACE REŽIÍ 
 

8.1 Roční fond pracovní doby 

Pro další výpočty je nezbytné stanovit roční fond pracovní doby. Průměrný podíl 
neproduktivních hodin v období leden – říjen činil přibližně 0,5 hodin denně, přičemž je 
počítáno s rezervou - cílem je uvažovat na stranu bezpečnou. Snahou firmy je 

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září

Náklady 329 942 662 420 1 037 698 1 489 077 1 839 306 2 199 765 2 557 066 2 842 038 3 182 111

Tržby 108 235 286 105 736 225 1 433 185 1 800 686 2 299 553 2 488 883 3 038 908 3 777 458

Rozdíl 221 707 376 315 301 473 55 892 38 620 99 788 68 183 196 870 595 347

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září

Náklady 329 942 662 420 1 037 698 1 489 077 1 839 306 2 199 765 2 557 066 2 842 038 3 182 111

Tržby 108 235 286 105 736 225 1 433 185 1 800 686 2 299 553 2 488 883 3 038 908 3 777 458

Tržby po úpravě 485 235 663 105 1 113 225 1 810 185 2 177 686 2 676 553 2 865 883 3 415 908 4 154 458
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neproduktivní hodiny minimalizovat. Kvůli potřebě stanovit podíl mezd za produktivní 
hodiny a podíl mezd za neproduktivní hodiny byly vypočteny příslušné koeficienty, 
kterými se vynásobí výrobní mzdy a OPN. Na základě reálných úvazků a typů smluv 
jsem stanovila počty produktivních hodin pro projektanty a architekty. Inženýrská 
činnost je zajišťována dle potřeby nárazově a nevznikají tak neproduktivní hodiny. 

Tabulka 27 – Fond pracovní doby 

 

Zde je důležité poznamenat, že nejsou započítány produktivní hodiny obou jednatelů 
firmy, z nichž se jeden z velké části věnuje architektonické tvorbě. Jejich práce se však 
odrazí ve vygenerovaném zisku, dá se tedy zjednodušeně říct, že pokud se firmě nedaří, 
pracují za minimální mzdu. 

8.2 Kalkulace základny pro správní a výrobní režii 

Jako základna pro stanovení správní a výrobní režie slouží součet přímých mezd 
a ostatních přímých nákladů. Jak již bylo uvedeno výše, přímý materiál není do této 
základny zahrnut. 

 

 

 

 

 

 

Roční fond pracovní doby 251 dnů * 8h 2008 h

0,5 h denně 115,5 h

dovolená 20 dnů * 8h 160 h

nemoc 0 dnů * 8h 0 h

svátky 10 dnů * 8h 80 h

produktivní hodiny 1652,5 h

neproduktivní hodiny 355,5 h

Podíl produktivních hodin 

Podíl neproduktivních hodin

Počet předpokládaných produktivních hodin architekti

Počet předpokládaných produktivních hodin projektanti

Počet produktivních hodin IČ

režie

0,823

0,177

9 531

4 427

237
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Tabulka 28 – Přímé zpracovací náklady 

 

8.3 Kalkulace výrobní režie 

Výrobní režie byla stanovena na základě součtu nákladů, které přímo souvisí s výrobou. 
Jedná se pak především o mzdy za neproduktivní hodiny, náklady na provoz vozového 
parku, kancelářské potřeby a technické vybavení potřebné pro výkon práce architektů 
a projektantů. 

Tabulka 29 – Kalkulace výrobní režie 

 

 

Pozice Kč/měsíc Kč/rok

Architekti 80 393 964 717

Projektanti 45 967 551 599

Inženýrská činnost 6 922 83 067

Čisté mzdy celkem 133 282 Kč 1 599 382 Kč

Sociální pojištění 23921 287 057

Zdravotní pojištění 10432 125 189

Daň z příjmu 4405 52 866

OPN celkem 38 759 Kč 465 112 Kč

PZN Celkem 172 041 Kč 2 064 494 Kč

Mzdy

OPN

přímé zpracovací náklady 

PZN = M přímé mzdy + OPN ostatní přímé náklady

Pozice Kč/měsíc Kč/rok

Architekti 17 295 207 538

Projektanti 9 889 118 665

Čisté mzdy celkem 27 184 Kč 326 203 Kč

Sociální pojištění 5146 61 754

Zdravotní pojištění 2244 26 932

Daň z příjmu 948 11 373

OPN celkem 8 338 Kč 100 059 Kč

Režijní mzdy za neproduktivní hodiny

OPN

Pohonnné hmoty 8 794 105 529

Oprava a údržba 3 515 42 174

Silniční daň 1 167 14 000

Povinné ručení 2 680 32 156

Celkem 16 155 Kč 193 860 Kč

Provoz vozového parku
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8.4 Kalkulace správní režie 

Do správní režie spadají především mzdy jednatelů a technicko-hospodářských 
pracovníků a ostatní náklady zahrnující všechny, které nebyly prozatím uvažované. 
Náklady spadající do správní a výrobní režie se často překrývají, jejich rozdělení tak 
nemusí být úplně přesné. 

Tabulka 30 – Kalkulace správní režie 

 

 

 

Kancelářské potřeby 6 147 Kč 73 762 Kč

Mobilní telefony 4 767 Kč 57 200 Kč

PC 9 183 Kč 110 193 Kč

RV 71 773 Kč 861 276 Kč

Pozice Kč/měsíc Kč/rok

Jednatelé 15 140 181 680

THP 17 030 204 360

IT help 944 11 333

Čisté mzdy celkem 33 114 Kč 397 373 Kč

Sociální pojištění 7560 90 720

Zdravotní pojištění 3240 38 880

Daň z příjmu 0 0

OPN celkem 10 800 Kč 129 600 Kč

Režijní mzdy správní

OPN

Energie 5 112 61 350

Úklid 700 8 400

Drobné nákupy 4 132 49 587

Občerstvení 1 304 15 652

Odvoz odpadu 192 2 300

Správa IT 523 6 274

Správa BÚ 309 3 705

Marketing 367 4 400

Referenční zkoušky, BOZP 271 3 253

Tiskárna 3 260 39 118

Elektronika 5 032 60 380

ČKA 220 2 640

Celkem 21 422 Kč 257 060 Kč

RS 65 336 Kč 784 033 Kč

Ostatní náklady
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8.5 Sazby režií 

Dalším krokem je stanovení sazeb výrobní a správní režie. Výpočtem v tabulce 31 bylo 

zjištěno, že sazba výrobní režie dosahuje 41,7 % a sazba správní režie 26,8 %. 

Tabulka 31 – Sazby režií 

 

 

8.6 Cena práce 

Základem pro stanovení ceny práce je výpočet provozních nákladů, které určíme 
součtem přímých zpracovacích nákladů, výrobní režie a správní režie. S využitím výše 
vypočtených produktivních hodin je možné stanovit provozní náklady na 1 hodinu 
práce. Důležitými náklady jsou náklady na subdodávky a je s nimi třeba také uvažovat. 
Postupy a výsledky výpočtu jsou uvedeny v tabulce 32. 

Tabulka 32 – Cena práce 

 

8.7 Dílčí vyhodnocení 

Cílem kalkulace bylo stanovení nákladů na jednu hodinu práce. Tento údaj je velmi 
důležitý pro stanovení minimální ceny zakázky nebo maximálního možného počtu 
hodin práce na zakázce. Celkové náklady na jednu hodinu práce jsou uvažovány bez 
zisku. 

Sazba režie výrobní

s1= (RV/PZN) * 100

Sazba režie správní

s2 = (RS/(PZN + RV)) * 100 26,8%

41,7%

Položka Výpočet Celkem

Provozní náklady (PN) PZN + RV + RS 3 709 804 Kč

Počet hodin práce celkem (PHP)

součet produktivních 

hodin projektanti, 

architekti a IČ 

14 195

Provozní náklady na 1 h práce PN/PHP 261 Kč

Celkové náklady na 1 h práce
(PN + náklady na 

subdodávky)/ PHP
287 Kč
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9 STANOVENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU 

Pro stanovení hospodářského výsledku bylo třeba sestavit výkaz zisku a ztrát. 

Tabulka 33 – Výkaz zisku a ztrát 

 

r.2015

1. Tržby za prodej zboží ( + ) 0 Kč

2. Náklady vynaložené na prodej zboží ( - ) 0 Kč

3. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb ( + ) 4 162 488 Kč

4. Změna stavu vnitropod. zásob vlast.výroby ( +,- ) 0 Kč

5. Aktivace ( + ) 0 Kč

6. Spotřeba materiálu, energie, služeb ( - ) 1 005 784 Kč

      Z toho: 6.1 materiál 309 574 Kč

                 6.2 energie+nájemné 61 350 Kč

                 6.3 leasing 0 Kč

                 6.4 opravy a udržování a služby 634 860 Kč

7. Osobní náklady ( - ) 3 017 729 Kč

      Z toho: 7.1 mzdové náklady 2 322 959 Kč

                 7.2 sociální a zdravotní pojištění 694 771 Kč

8. Daně a poplatky ( - ) 46 156 Kč

      Z toho: 8.1 silniční daň 14 000 Kč

                 8.2 povinné ručení 32 156 Kč

9. Daňové odpisy hmot. a nehmot. inv. majetku ( - ) 0 Kč

10. Jiné provozní výnosy ( + ) 0 Kč

11. Jiné provozní náklady ( - ) 0 Kč

Průběh nákladů a tržeb - kumulované 0 Kč

13. Ostatní provozní náklady a zúčtování ( - ) 0 Kč

       I. Provozní výnosy celkem ( součet účt. třídy 6 ) 4 162 488 Kč

       II. Provozní náklady celkem ( součet účt. třídy 5 ) 4 069 669 Kč

a) Provozní hospodářský výsledek ( I.-II. ) 92 819 Kč

14. Finanční výnosy ( + ) 0 Kč

15. Finanční náklady ( - ) 3 705 Kč

       Z toho: 15.1 placené úroky 0 Kč

16. Ostatní finanční výrosy a zúčtování ( + ) 0 Kč

17. Ostatní finanční náklady a zúčtování ( - ) 0 Kč

b) Hosp. výsledek z finančních operací ( 14 - 17 ) -3 705 Kč

18. Základ daně z příjmů ( a+b ) 89 114 Kč

19. Položka upravující základ daně z příjmů **) 0 Kč

20. Upravený základ daně z příjmů ( 18-19 ) 89 114 Kč

21. Vypočtená daň z příjmů 16 932 Kč

22. Sleva na dani z příjmů 0 Kč

23. Daň z příjmů z běžné činnosti splatná ( - ) 16 932 Kč

A. Hosp. výsledek za běžnou činnost ( 18-23 ) 72 182 Kč

24. Mimořádné výnosy ( + ) 0 Kč

25. Mimořádné náklady ( - ) 0 Kč

26. Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná ( - ) 0 Kč

B. Mimořádný hospodářský výsledek ( 24-26 ) 0 Kč

C. Hospodářský výsledek za účetní období (A+B) 72 182 Kč

TVORBA A ROZDĚLENÍ ZISKU ( výsledovka )
podvojné účetnictví   PŘÍLOHA B.II.
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Sestavení výkazu zisku a ztrát je důležité pro určení hospodářského výsledku po 
zdanění. Hospodářský výsledek za účetní období 2015 vychází na 72 182 Kč po 
zdanění. Tento výsledek je dlouhodobě nepříznivý, neumožňuje žádné další investice do 

podnikání a vzhledem ke mzdě jednatelů 8 000 Kč měsíčně nezajistí ani jejich životní 
standard. Pro další výpočty budu uvažovat s minimálním požadovaným ziskem před 
zdaněním 500 000 Kč ročně, který by zajistil minimální měsíční příjem jednatelů ve 

výši kolem 20 000 Kč.  

10 ZISK 

Pro výpočet využijeme již zjištěné Celkové náklady na 1 hodinu práce. Požadovaný 
roční zisk před zdaněním byl stanoven na 500 000 Kč. Tento zisk budu uvažovat jako 
nákladovou část v ceně jedné hodiny práce, je totiž potřebný k pokrytí životního 
standardu jednatelů. Je zde pracováno s předpokladem, že minimální průměrný měsíční 
příjem obou jednatelů získaný součtem mzdy a zisku po zdanění činí kolem 20 000 Kč. 
Cílem je tedy zisk zvýšit, aby mohlo docházet k investicím například do nových prostor 
pro společnost. 

Tabulka 34 – Podklady pro stanovení zisku 

 

Procentní sazba zisku bude vypočtena následovně: 

 !"#$(%) =
&'�*+',*-ý$./01$.*$2'1$(&34+$.+*-5-í6)

&2','.-í$-á17*+89-á17*+8$-*$0:;+'+á,18
    (9) 

 

Výslednou cenu jedné hodiny práce zjistíme pomocí rovnice: 

<>?@$ABC!?D$EFáG>$(HI) = $G>J#BKé$?á#J@CD$?@$L$A$EFáG> M N!"#$?@$L$A (10) 

Tabulka 35 – Cena 1 hodiny práce se ziskem 

 

Položka Výpočet Celkem

Provozní náklady (PN) PZN + RV + RS 3 709 804 Kč

Náklady na subdodávky
viz náklady na 

subdodávky
363 571 Kč

požadovaný zisk (za rok)

zisk [%]

zisk na 1 hodinu

500 000 Kč

12,27%

35 Kč

Cena 1 hodiny práce 322 Kč
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Cílem této části práce bylo určit, jaká je optimální průměrná cena jedné hodiny práce 
zaměstnance firmy. Tímto údajem by se společnost měla řídit při plánování zakázek 
a především jejich cen. Stěžejním prvkem při rozhodování o realizaci zakázky vždy 
musí být její návratnost, která bude zajištěna pouze při dodržení hranice 322 Kč za 

hodinu práce. Určitá rezerva je ve stanoveném zisku před zdaněním 500 000 Kč ročně, 

k pokrytí závazků vůči zaměstnancům, státu a subdodavatelům je třeba dosáhnout 
maximálních nákladů na jednu hodinu práce zaměstnance 287 Kč. 

11 ROZBOR ZAKÁZEK 

Nyní je možné předchozí závěry aplikovat na budoucí zakázky a stanovit tak maximální 
počet hodin, které je možné strávit na zakázce a v neposlední řadě minimální cenu 
zakázky. Rámcově je také možné určit cenu za architektonické a projekční práce za m2

 

nebo m
3
 objektu. Překážkou ke stanovení těchto údajů z rozsáhlého vzorku 

již realizovaných zakázek je nedostatek údajů způsobených chybějící evidencí 
a vyhodnocováním zakázek, ze kterých již není možné některé údaje zpětně získat. 
Především se jedná o počet hodin strávených na zakázce a o nepřesnosti v konečné výši 
ceny za realizovanou zakázku. Následující analýza by tak měla sloužit spíše jako návod 
pro budoucí vyhodnocování a sledování zakázek. Podrobněji bude rozebrána jedna již 
realizovaná zakázka, ke které jsou dostupné všechny informace a dvě zakázky, které 
jsou ve fázi rozpracovanosti, kdy je již dohodnuta cena a rozsah prací. Aby byl rozbor 

smysluplný, byly pro něj vybrány tři obdobné zakázky, jejichž obsahem jsou různé 
stupně předprojektové a projektové dokumentace. Jedná se o tři vily stejného 
konstrukčního systému a typu stavby. 

11.1 Zakázka č. 1 

11.1.1 Základní informace  

Zakázka byla realizována v letech 2012 – 2013. Je realizovaná a ukončená, došlo 
k vystavení a proplacení faktury odběratelem, stejně tak byly uhrazeny veškeré závazky 
vůči subdodavatelům. 

Jedná se o vilu s jedním nadzemním podlažím. Základy jsou tvořeny železobetonovými 
pasy, zdivo je také železobetonové. Střecha je plochá s živičnou krytinou. Interiérové 
prvky jsou nadstandardní, stejně tak celá koncepce domu. 

Podkladem pro určení obestavěného prostoru a podlahové plochy byla projektová 

dokumentace ve formátu .dwg a výkaz výměr, který byl součástí rozpočtu stavebních 
prací. 
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Tabulka 36 – Obestavěný prostor a podlahová plocha 

 

11.1.2 Základní rozpočtové náklady 

Na základě položkového rozpočtu byla stanovena cena stavby na úrovni základních 
rozpočtových nákladů. 

ZRN = 23 884 944 Kč 

Objekt je hodnocen jako vysoce nadstandardní, náklady na m3 obestavěného prostoru 
činí přibližně 9 700 Kč. Cena projektové dokumentace byla určena odborným odhadem 
vycházejícím z předpokladu, že náklady na 1 m3

 obestavěného prostoru budou činit 
9 500 Kč. K navýšení předpokládaných nákladů došlo především z důvodu velmi 
nadstandardních interiérových prvků. 

11.1.3 Rozsah zakázky 

V rámci zakázky byly realizovány všechny stupně projektové dokumentace. Tedy 
studie, dokumentace pro územní řízení (DUR), dokumentace pro stavební povolení 
(DSP), projekt interiéru (PI) a realizační projektová dokumentace (RPD) a to 
v následujícím rozsahu: 

· Studie 

- analýza okolního území a dotčeného pozemku definující limity území 
- architektonické a konstrukční řešení rodinného domu 

- dispoziční řešení všech podlaží včetně návrhu rozmístění nábytku 

- vizualizace exteriéru a interiéru domu (cca 6 pohledů) 
- součástí studie je průběžné projednávání a odsouhlasení projektu 

s objednatelem 

 

Obsah studie: 

- průvodní zpráva 

- situace širších vztahů 

- urbanistická situace (m 1:250) 
- půdorysy všech podlaží rodinného domu (cca m 1:50) 
- řez rodinným domem – podélný a příčný (cca m 1:50) 

Celkový OP 

Oz 305,19

Os 644,49

Ov 1 256,68

O 255,57

OP celkem (m3) 2 461,92

Podlahová plocha (m2) 332,6

Op=Oz + Os + Ov + O
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- pohledy na dům ze všech světových stran (cca m 1:50) 
- vizualizace exteriéru – 4 ks 

- vizualizace interiéru – 2 ks 

 

· Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR), analýza a 

příprava podkladů, zajištění průzkumů 

- analýza architektonické studie, zapracování případných úprav dle požadavků 
investora 

- vypracování dokumentace pro územní řízení v rozsahu výkresová a textová část 
včetně koncepce řešení profesní části dle vyhlášky 503/2006 Sb. 

- vypracování projektu nutných přípojek inženýrských sítí 
- projednání dokumentace a zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy 

(DOSS) a správců inženýrských sítí 
- vypracování žádosti na zahájení územního řízení 
- zajištění vyvěšení informace o záměru 

- zajištění pravomocného rozhodnutí o umístění stavby 

- odsouhlasení dokumentace investorem 

 

· Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
- vypracování dokumentace pro stavební povolení v rozsahu: architektonické a 

stavebně technické řešení, stavebně konstrukční část, statické posouzení, požárně 
bezpečnostní řešení, vytápění, chlazení, vzduchotechnika, měření a regulace, 
zdravotechnika, silnoproud, slaboproud 

- koordinace projektu profesí 
- zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců 

inženýrských sítí 
- zajištění pravomocného stavebního povolení 
- odsouhlasení dokumentace investorem 

 

· Projekt interiéru (PI) 

Předmětem nabídky je zpracování projektu interiéru včetně výběru a vzorkování 
materiálů. Projekt interiéru, odsouhlasený objednatelem, slouží jako zadání pro 
zpracování realizační dokumentace. 

Předložený projekt interiéru byl řešen v tomto rozsahu: 

- dispoziční řešení včetně návrhu rozmístění nábytku 

- projektová dokumentace vestavěného nábytku včetně návrhu 
materiálového řešení  

- zpracování kladečských plánů obkladů a dlažeb včetně koncových 
elementů – koupelna, kuchyň 

- vzorkování a výběr obkladů a dlažeb 
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- kompletní výběr zařizovacích předmětů a koncových elementů 

- vzorkování a výběr venkovních a vnitřních podlahových krytin 

- návrh vnitřního a venkovního osvětlení včetně výběru svítidel včetně 
výpočtu a modelu luxů 

- řešení interiérových detailů  
- výběr vnitřních dveří včetně kování a klik (materiál, typ, zárubeň) 
- výběr/doporučení volného nábytku 

- návrh, materiálové a konstrukční řešení kuchyně – podklad pro výrobu  
- návrh řešení povrchů – maleb  

- součástí projektu je průběžné projednávání a odsouhlasení projektu 
s objednatelem 

 

· Realizační projektová dokumentace (RPD) 
 

- provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu a určení podmínek 
pro zpracování dokumentace pro provedení stavby 

- koordinace projektu  

- zpracování základních náležitostí dokumentace pro provedení stavby 

- všeobecné náležitosti dokumentace pro provedení stavby 

   - textová část dokumentace 

   - výkresová část dokumentace 

- vypracování stavebně-technických specifikací k dokumentaci pro 
provedení stavby architektem a profesními specialisty a konzultanty  

- zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace pro 
provedení stavby 

- propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky 
na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení  

- vypracování vytyčovacích plánů 

 

Zde je třeba uvést, že označení RPD – realizační projektová dokumentace je 

poněkud zavádějící, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. je odpovídající označení pro 
tento stupeň projektové dokumentace DPS – dokumentace pro provádění stavby. 
 

11.1.4 Stanovení ceny hodiny práce na zakázce 

 

· Cena zakázky 

Výsledná cena zakázky se od ceny dohodnuté liší, což je způsobeno především tím, že 
objednatel si část zakázky zajistil sám, především veškerou legislativu (inženýrskou 
činnost) a část odborných posudků a projektů profesních částí dokumentace. 
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Tabulka 37 – Dohodnutá cena zakázky č. 1 

 

Cena za projektovou dokumentaci byla následně snížena o obchodní slevu 50 000 Kč, 
která byla nabídnuta pro případ, že budou objednány všechny stupně dokumentace 
uvedené v nabídce - toto se týká pouze DUR, DSP, PI a RPD, studie byla vypracována 
již před dohodou o zhotovení dalších stupňů dokumentace.  

Subdodávky zajišťované Firmou byly realizovány pouze v rozsahu radonového 

průzkumu a požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). Geologický průzkum byl také 
zajištěn Firmou, ale nad rámec dohodnuté ceny. 

Tabulka 38 – Cena subdodávek u zakázky č. 1 

  

Zbývající posudky a profesní části projektu a také inženýrská činnost (IČ) byly 
zajištěny objednatelem. Vzhledem k neúplným informacím je pravděpodobné, že 
náklady na subdodávky profesních částí projektu byly vyšší, obvykle se u tohoto typu 

projektů ve Firmě pohybují kolem 80 000 Kč celkem za všechny projekční stupně. Dále 
budu počítat pouze s reálně zjištěnými náklady, ve stanovení úhrady jedné hodiny práce 
však tento rozdíl bude zohledněn. 

Tabulka 39 – Náklady objednatelů u zakázky č. 1 

 

Dohodnuté ceny tak byly poníženy o slevu, kterou jsem pro přehlednost rozdělila mezi 
DUR, DSP, PI a RPD rovným dílem. 

 

Dohododnutá cena Stupeň PD Cena

Studie 115 000 Kč

DUR 108 200 Kč

DSP 185 970 Kč

PI 262 000 Kč

RPD 350 400 Kč

Cena celkem 1 021 570 Kč

Subdodávky Posudek, projekt Cena

Geologický průzkum 20 000 Kč

Radon 5 000 Kč

PBŘ 7 000 Kč

Cena celkem 12 000 Kč

Náklady objednatelů Posudek, projekt Cena

posudky, projekty 32 000 Kč

IČ 20 000 Kč

Cena celkem -52 000 Kč
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Tabulka 40 – Výsledné ceny u zakázky č. 1 

 

Celková cena projektu byla také snížena o náklady objednatelů. V tomto případě nebyla 
realizace z jejich strany výhodná, nebyly totiž stanoveny částky za jednotlivé části 
projekčních stupňů a výsledná cena tak byla ponížena pouze o reálné náklady – což je 
pro objednatele nevýhodné, protože pokud by i tyto činnosti byly zajištěny firmou, 

nedošlo by k žádným následným nákladům. 

Tabulka 41 – Cena za práci u zakázky č. 1 

 

· Počet hodin na zakázce 

K počtu hodin strávených při tvorbě studie chybí podklady, evidovány byly pouze 
hodiny strávené nad DUR, DSP, PI a RPD. Zde je možné oddělit práci architektů 
a projektantů, není však možné určit podíl hodin na jednotlivé stupně projektové 
dokumentace. 

Tabulka 42 – Odpracované hodiny na zakázce č. 1 

 

· Úhrada na jednu hodinu práce 

Jak jsem již zmínila výše, v podkladech nejsou evidovány všechny reálné náklady na 

subdodávky, přičemž obvyklá cena za profesní části projektu u tohoto typu zakázek se 
pohybuje kolem 80 000 Kč. Je počítáno s náklady 39 000 Kč, celkovou cenu za 
projekční stupně DUR, DSP, PI a RPD tak ponížím o 41 000 Kč. 

Výsledné ceny Stupeň PD Cena

Studie 115 000 Kč

DUR 95 700 Kč

DSP 173 470 Kč

PI 249 500 Kč

RPD 337 900 Kč

Cena celkem 971 570 Kč

Cena za práci Stupeň PD Cena

(bez subdodávek) Studie 115 000 Kč

DUR 95 700 Kč

DSP 135 470 Kč

PI 249 500 Kč

RPD 311 900 Kč

Cena celkem 907 570 Kč

Odpracované hodiny Pozice Počet hodin

architekti 534,75

projektanti 1057

Hodiny celkem 1 592
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Tabulka 43 – Cena za projekt zakázky č. 1 

 

Cena za hodinu práce bude stanovena podílem celkové ceny a počtu odpracovaných 
hodin. 

 !"#$%#$1$&$'(á)! = $
751$570

1592
 

 !"#$%#$&$'$()á*! = +,-$./ 

Cena architektonických a projekčních prací na m3
 bude stanovena podílem celkové ceny 

a m
3
 obestavěného prostoru. 

0123$43$5$67$89 = $
:;5$;:<

>$?@5AB>
 

 !"#$%#$&$CD$EF = DGHA D$./ 

Dále je možné stanovit nejnižší možnou cenu práce na m3
 a to s využitím počtu hodin 

strávených prací na 1 m3
. 

9I/1J$KILM2$NOáP1$23$5$67$89 = $
5$;B>$

>$?@5AB>
 

FQ/!R$'QST"$()á*!$"#$&$CD$EF = GA UH$'QS 

Posledním krokem je výpočet minimální ceny práce za 1 m3 obestavěného prostoru a to 
součinem počtu hodin práce na 1 m3 obestavěného prostoru a minimální cenou 1 
hodiny práce. 

VM2M6áW2í$P123$43$5$67$89 = $<A@; X Y>> 

ZT"TCá["í$*!"#$%#$&$CD$EF = -G\$./]CD 

Vzhledem k tomu, že roky 2012 a 2013 nebyly analyzovány z hlediska nákladů, není 
možné stanovit, nakolik je zakázka zisková či ztrátová. Při realizaci totožné zakázky 
v roce 2015 je však možné vyhodnocení využít. 

 

Cena za projekt Stupeň PD Cena

DUR 95 700 Kč

DSP 135 470 Kč

PI 249 500 Kč

RPD 311 900 Kč

Nezapočtené sub. -41 000 Kč

Cena celkem 751 570 Kč
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· Cena 1 hodiny práce stanovená kalkulací 322 Kč 

· Cena 1 hodiny práce na zakázce ________  _______________________ 472 Kč 

· Zisk na 1 hodině práce 472 Kč – 322 Kč =  155 Kč 

· Zisk na zakázce celkem 155 Kč * 1592 =  246 760 Kč 

· Cena práce na 1 m3
 OP 751 570 Kč /2 461,92m

3
 = 305,3 Kč 

Celkově je zakázka hodnocena velmi kladně. Zisk na zakázce by bez problémů pokryl 

i větší neočekávané komplikace (chyby v projektu, změny v projektové dokumentaci 

atd.).  

11.1.5 Zatřídění dle VHŘ 

Pro srovnání a zjištění možnosti využití Výkonového a honorářového řadů provedu 
zatřídění zakázky č. 1 dle kritérií VHŘ. Pro výpočet je možné využít formuláře na 
internetových stránkách www.stavebnistandardy.cz, kde jsou data aktuální k roku 2015. 

 

Výše započitatelných nákladů: 23,88 mil. Kč 

Honorářová zóna: stanovena zóna III.  

Generální projektant: ano 

Rekonstrukce: ne 

 

Obrázek 11 – Zatřídění zakázky č. 1 dle VHŘ 

Ve výstupu z formuláře vidíme doporučené rozmezí ceny za projekční práce pro stupně 
projektové dokumentace, která byla zpracována. Nevýhodou VHŘ je, že nelze zohlednit 
absenci určitých částí projektu, tedy například inženýrské činnosti, která byla zajištěna 
ze strany klienta. Dále není vůbec uvažován projekt interiéru. 
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11.1.6 Zatřídění dle sazebníku UNIKA 

Stavba bude zatřízena i pomocí sazebníku UNIKA z roku 2010, ceny tak nebudou úplně 
aktuální. Pro přibližné porovnání je to však dostačující. 

Kategorie stavby: stavby občanské, bytové a zdravotnické 

Zatřídění do pásma: stanoveno pásmo III. 

Výše nákladů tvořících základnu: 23 884 944 Kč 

Výkonové fáze: Vzhledem k tomu, že inženýrskou činnost si klient zajistil sám, 
nemůžeme ji uvažovat do celkové ceny zakázky. V tabulce níže jsou vyznačeny části 
projektové dokumentace, které se týkají této zakázky. 

Tabulka 44 – Vybrané výkonové fáze u zakázky č. 1 

 

Cena studie je pak kalkulována zvlášť. 

 

 

 

č. výkonová fáze

oceňování výkonů v % z 
dohodnuté ceny

průmys. stavby ostatní stavby

PČ IČ PČ IČ

1 2 3 4 5 6

1.
Zabezpečení vstupních podkladů (VSP)

1 % 2 % 1 % 2 %

2. Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a (IČ UR) 11 % 5 % 12 % 4 %

3. Zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP) a (IČ SP) 21 % 2 % 23 % 2 %

4. Dopracování projektu pro provádění stavby (DPS) a (IČ PS) 22 % 2 % 24 % 2 %

5. Zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby (IČ PS) - 6 % - 5 %

6. Práce spojené s prováděním stavby (AD) + (IČ PS) 5 % 20 % 5 % 17 %

7. Práce po dokončení stavby - 3 % - 3 %

60 % 40 % 65 % 35 %

DSJ – Projektovbá dokumentace stavby  - prům. stavby

- jednostupňová                                            - ostatní stavby
=21%  + 22% x 0,85-0,95=

=23% + 24% x 0,85-0,95=
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Tabulka 45 – Zpracování studií u zakázky č. 1 

 

Stanovení cenového rozpětí: cenové rozpětí je třeba stanovit interpolací. Vzhledem 

k tomu, že se částka blíží 24 000 000, využiji tyto hranice. 

Cmin = 1 316 500 Kč 

Cmax = 1 543 500 Kč  

· Cenové rozpětí pro studii 
pro Cmin = 5 % z 1 316 500 Kč = 65 825 Kč 

pro Cmax = 5 % z 1 543 500 Kč = 77 175 Kč 

 

· Cenové rozpětí pro DUR 

pro Cmin = 12 % z 1 316 500 Kč = 157 986 Kč 

pro Cmax = 12 % z 1 543 500 Kč = 185 220 Kč 

 

· Cenové rozpětí pro DSP 

pro Cmin = 23 % z 1 316 500 Kč = 302 795 Kč 

pro Cmax = 23 % z 1 543 500 Kč = 355 005 Kč 

 

· Cenové rozpětí pro RPD 

pro Cmin = 24 % z 1 316 500 Kč = 315 960 Kč 

pro Cmax = 24 % z 1 543 500 Kč = 370 440 Kč 

 

Projekt interiéru je také řešen samostatně. Výkonové fáze jsou v rámci projektu 
interiéru provedeny všechny, vyjma autorského dozoru, který není řešen v rámci celého 
projektu a jeho výkon je pak účtován pomocí hodinových sazeb. procentuelní ocenění 
výkonu je tak poníženo o autorský dozor a tvoří tak 97 % z celé návrhové ceny 
sazebníku UNIKA. Z tabulky určené pro ocenění projektu interiéru stanovím cenové 
rozpětí: 

· podlahová plocha: 332,6 m2
 

pro Cmin = 97 % z 173 500 Kč = 168 295 Kč 

č. výkonová fáze

oceňování výkonů v % z 
dohodnuté ceny

průmys. stavby ostatní stavby

PČ IČ PČ IČ

1 2 3 4 5 6

1.

Zpracování studií (ST)
- územních, architektonických a enviromentálních,

- objemového a prostorového řešení jednotlivých objektů,
- vnitřního vybavení objektů,
- technologických zařízení,
- pro podnikatelský záměr,
- technicko-ekonomických.

do 5 % do 5 %
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pro Cmax = 97 % z 225 150 Kč = 218 396 Kč 

 

Tabulka pro určení cenového rozpětí nabízí možnost 200 m2
 a 400 m

2, pro zjednodušení 
je uvažováno se střední hodnotou, která přibližně odpovídá podlahové ploše 332,6 m2

. 

 

11.1.7 Dílčí vyhodnocení 
 

V následujícím grafu uvádím srovnání reálné ceny zakázky s cenami určenými pomocí 
Sazebníku UNIKA a Výkonového a honorářového řádu. Pro srovnání jsem použila 
minimální hodnoty z obou sazebníků. 
 

 
Graf 5 – Srovnání cen u zakázky č. 1 

 

Z grafu je patrné, že skutečná sjednaná cena zakázky a jejích dílčích částí se poměrně 
výrazně liší od návrhových cen. U VHŘ je také nepřesnost dána tím, že nerozlišuje 
studii a projekt interiéru a obě hodnoty jsou tak započteny u studie. V závěru této části 
použiji graf celkových nákladů na zakázku. Skutečná cena se blíží minimální sazbě 
určené ze Sazebníku UNIKA, liší se pouze o 4 %. Pomocí VHŘ však byla stanovena 

cena o 73 % vyšší, než byla reálná.  
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Studie DUR DSP PI RPD

Skutečná cena 115 000 Kč 95 700 Kč 173 470 Kč 249 500 Kč 337 900 Kč

VHŘ 298 198 Kč 319 498 Kč 468 597 Kč 596 397 Kč

UNIKA 65 825 Kč 157 986 Kč 302 795 Kč 168 295 Kč 315 960 Kč
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Graf 6 – Celkové srovnání cen u zakázky č. 1 

11.2 Zakázka č. 2 

11.2.1 Základní informace 

Zakázka je/bude realizována v letech 2015 - 2016. U zakázky právě probíhá realizace, 
byla podepsána cenová nabídka a objednány projekty profesí, jejichž ceny jsou tak již 
známy. Zakázka je ve fázi vypracovávání projektu pro sloučené územní a stavební 
povolení. 

Jedná se o vilu s jedním nadzemním podlažím. Základy jsou tvořeny železobetonovými 
pasy, zdivo je také železobetonové. Střecha je plochá s živičnou krytinou. Objekt je 

řešen nadstandardně, tento je však nižší než v případě již realizované zakázky č. 1.

Obestavěný prostor a podlahová plocha byly vypočteny architekty v rámci studie. 

OP = 1 120 m
3 

PP = 168 m
2
 

11.2.2 Základní rozpočtové náklady 

Na základě odborného odhadu architektů v rámci studie byla stanovena cena na m3
. 

Cena za m.j. = 8 000 Kč/m3
 

Hrubý odhad nákladů na realizaci = obestavěný prostor x cena za m.j. 

 !"# =  ! "#!$!%!### = %!&'#!###!() 

0 Kč

200 000 Kč

400 000 Kč

600 000 Kč

800 000 Kč

1 000 000 Kč

1 200 000 Kč

1 400 000 Kč

1 600 000 Kč

1 800 000 Kč

Skutečná 
cena

UNIKA VHŘ

971 570 Kč 1 010 861 Kč

1 682 690 Kč

Skutečná cena

UNIKA

VHŘ



80 

 

Objekt je hodnocen jako nadstandardní. 

11.2.3 Rozsah zakázky 

Tato zakázka je realizována ve třech stupních a to: 
 

· Projekt pro územní a stavební povolení (DUR/DSP) 

- projektová část 
- průkaz energetické náročnosti budov, vytápění 
- stavebně konstrukční řešení 
- požárně bezpečnostní řešení 
- zdravotně technické instalace 

- plynoinstalace 

- chlazení 
- elektroinstalace 

 

· Projekt interiéru (PI) 
- dispoziční řešení včetně návrhu rozmístění nábytku 

- projektová dokumentace vestavěného nábytku včetně návrhu materiálového 
řešení 

- výběr vnitřních dveří včetně kování a klik (materiál, typ, zárubeň) 
- výběr okenních otvorů včetně návrhu detailů 

- návrh vnitřního a venkovního osvětlení včetně výběru svítidel 
- kompletní výběr zařizovacích předmětů a koncových elementů 

- návrh, materiálové a konstrukční řešení kuchyně 

- výběr volného nábytku 

- vzorkování a výběr venkovních a vnitřních podlahových krytin 

- vzorkování a výběr obkladů a dlažeb, zpracování kladečských plánů 

- návrh řešení povrchů – maleb a obložení 
-  řešení interiérových detailů 

-  návrh rozmístění zahrady, venkovní terasy a zpevněné plochy 

- řešení oplocení a úprav kolem domu - brána, branka, poplenice, schránka apod. 
- součástí projektu je průběžné projednávání a odsouhlasení projektu 

s objednatelem 

· Realizační projektová dokumentace (RPD) 
- architektonicko stavební část včetně koordinace 

- stavebně konstrukční řešení - objekt, opěrné stěny 

- zdravotně technické instalace - vodovod, kanalizace 

- plynoinstalace 

- chlazení 
- elektroinstalace 

- položkový rozpočet a výkaz výměr 
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11.2.4 Stanovení ceny hodiny práce na zakázce 

 

· Cena zakázky 

Cena zakázky je stanovena pro všechny projekční stupně. U tohoto objektu je 
předpoklad, že dojde ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení. 

Tabulka 46 – Dohodnutá cena zakázky č. 2 

 

Dohodnutá cena bude ponížena o náklady na subdodávky. 

Tabulka 47 – Cena subdodávek u zakázky č. 2 

 

· Počet hodin na zakázce 

Architektům a projektantům byly přiděleny hodiny na zakázku. Tato suma je pouze 

velmi orientační a je předpokládáno, že skutečné odpracované hodiny budou vyšší. 

Tabulka 48 – Plánované hodiny na zakázce č. 2 

 

· Úhrada na jednu hodinu práce 

Pro zjištění výše úhrady na jednu hodinu práce je třeba odečíst subdodávky. Vzhledem 
k tomu, že ceny subdodávek se odvíjí od rozsahu (tzn. při objednání projektu všech 

Dohododnutá cena Stupeň PD Cena

DUR/DSP 90 000 Kč

PI 190 000 Kč

RPD 120 000 Kč

Cena celkem 400 000 Kč

Subdodávky Posudek, projekt Stupeň PD Cena

Elektro DSP, RPD 14 000 Kč

Vytápění DSP, RPD 20 000 Kč

PBŘ DSP 2 000 Kč

ZTI DSP, RPD 20 000 Kč

VZT DSP, RPD 6 000 Kč

Položkový rozpočet RPD 10 000 Kč

Cena celkem 72 000 Kč

Plánované hodiny Stupeň PD Počet hodin

DUR/DSP 100

RPD 200

PI 150

Hodiny celkem 450
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stupňů je cena nižší), jsou tyto stanoveny pro oba stupně společně a nelze tak tedy 
rozlišit, jaké náklady vyvolají projekty profesí u DSP a RPD. 

Tabulka 49 – Cena za práci na zakázce č. 2 

 

Cena za hodinu práce bude stanovena podílem celkové ceny a počtu plánovaných hodin. 

 !"#$%#$1$&$'(á)! = $
328$000

450
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Cena architektonických a projekčních prací na m3
 bude stanovena podílem celkové ceny 

a počtu odpracovaných hodin. 
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Dalším krokem je stanovení zisku na zakázce při odpracování zadaných hodin. 

· Cena 1 hodiny práce stanovená kalkulací  322 Kč 

· Cena 1 plánované hodiny práce na zakázce _______________________ 528 Kč 

· Zisk na 1 hodině práce  528 Kč – 322 Kč = 206 Kč 

· Zisk na zakázce celkem  206 Kč * 450 = 92 700 Kč 

Vzhledem k tomu, že z předchozích zkušeností u realizovaných zakázek je téměř jisté, 
že dané hodiny budou překročeny, je také důležité stanovit maximální možný počet 
hodin na zakázce. 

· Cena 1 hodiny práce stanovená kalkulací  322 Kč 

· Cena zakázky bez subdodávek ______________________________ 328 000 Kč 

· Maximální počet hodin na zakázce 328 000 Kč / 322 Kč = 1 019 hodin 

Výpočtem tak bylo stanoveno, že pokud práce na zakázce budou trvat více než 1 019 

hodin, bude tato zakázka ztrátová. 

 

 

 

Cena za práci Stupeň PD Cena

(bez subdodávek) DUR/DSP, RPD 138 000 Kč

PI 190 000 Kč

Cena celkem 328 000 Kč
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11.2.5 Zatřídění dle VHŘ 

Pro srovnání a zjištění možnosti využití Výkonového a honorářového řadů provedu 
zatřídění zakázky č. 1 dle kritérií VHŘ. Pro výpočet je možné využít formuláře na 
internetových stránkách www.stavebnistandardy.cz, kde jsou data aktuální k roku 2015. 

Výše započitatelných nákladů: 8,97 mil. Kč 

Honorářová zóna: stanovena zóna III.  

Generální projektant: ano 

Rekonstrukce: ne 

 

Obrázek 12 - Zatřídění zakázky č. 2 dle VHŘ 

Ve výstupu z formuláře vidíme doporučené rozmezí ceny za projekční práce pro stupně 
projektové dokumentace, která byla zpracována. Nevýhodou VHŘ je, že nelze zohlednit 
absenci určitých částí projektu, tedy například inženýrské činnosti, která byla zajištěna 
ze strany klienta. Také zcela chybí cena za projekt interiéru. Dalším problémem je 
absence možnosti sloučeného územního a stavebního řízení, při kterém je cena 
vzhledem k menšímu rozsahu práce nižší. Toto je možné ovlivnit pouze ručně a to 
snížením procentní sazby u stupně DUR, kterou jsem snížila na 18 %. 

11.2.6 Zatřídění dle sazebníku UNIKA 

Stavba bude zatřízena i pomocí sazebníku UNIKA z roku 2010, ceny tak nebudou úplně 
aktuální. Pro přibližné porovnání je to však dostačující. 

Kategorie stavby: stavby občanské, bytové a zdravotnické 

Zatřídění do pásma: stanoveno pásmo III. 

Výše nákladů tvořících základnu: 8 970 000 Kč 
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Výkonové fáze: Vzhledem k tomu, že inženýrská činnost nebyla obsahem nabídky, 
nemůžeme ji uvažovat do celkové ceny zakázky. Také zde proběhne sloučení 
stavebního a územního řízení, díky čemuž bude výsledná cena nižší, toto však není 
stejně jako u VHŘ v Sazebníku UNIKA nijak zohledněno. V tabulce níže jsou 
vyznačeny části projektové dokumentace, které se týkají této zakázky.  

Tabulka 50 - Vybrané výkonové fáze u zakázky č. 2 

 

Stanovení cenového rozpětí: cenové rozpětí je třeba stanovit interpolací. Vzhledem 

k tomu, že se částka blíží 9 000 000 Kč, využiji tyto hranice. 

Cmin = 637 000Kč 

Cmax = 746 900 Kč  

 

· Cenové rozpětí pro DUR/DSP 

pro Cmin = 12 % + 23 % z 637 000 Kč = 222 950 Kč 

pro Cmax = 12 % + 23 % z 746 900 Kč = 261 415 Kč 

 

· Cenové rozpětí pro RPD 

pro Cmin = 26 % z 637 000 Kč = 165 620 Kč 

pro Cmax = 26 % z z 746 900 Kč = 194 194 Kč 

 

č. výkonová fáze

oceňování výkonů v % z 
dohodnuté ceny

průmys. stavby ostatní stavby

PČ IČ PČ IČ

1 2 3 4 5 6

1.
Zabezpečení vstupních podkladů (VSP)

1 % 2 % 1 % 2 %

2. Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a (IČ UR) 11 % 5 % 12 % 4 %

3. Zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP) a (IČ SP) 21 % 2 % 23 % 2 %

4. Dopracování projektu pro provádění stavby (DPS) a (IČ PS) 22 % 2 % 24 % 2 %

5. Zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby (IČ PS) - 6 % - 5 %

6. Práce spojené s prováděním stavby (AD) + (IČ PS) 5 % 20 % 5 % 17 %

7. Práce po dokončení stavby - 3 % - 3 %

60 % 40 % 65 % 35 %

DSJ – Projektovbá dokumentace stavby  - prům. stavby

- jednostupňová                                            - ostatní stavby
=21%  + 22% x 0,85-0,95=

=23% + 24% x 0,85-0,95=
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Projekt interiéru je také řešen samostatně. Výkonové fáze jsou v rámci projektu 

interiéru provedeny všechny, vyjma autorského dozoru, který není řešen v rámci celého 
projektu a jeho výkon je pak účtován pomocí hodinových sazeb. procentuelní ocenění 
výkonu je tak poníženo o autorský dozor a tvoří tak 97 % z celé návrhové ceny 
sazebníku UNIKA. Z tabulky určené pro ocenění projektu interiéru stanovím cenové 
rozpětí: 

· podlahová plocha: 168 m
2
 

pro Cmin = 97 % z 132 000 Kč = 128 040 Kč 

pro Cmax = 97 % z 171 100 Kč = 165 967 Kč 

 

Tabulka pro určení cenového rozpětí nabízí možnost 100 m
2
 a 200 m

2
, interpolací byla 

stanovena hodnota odpovídající podlahové ploše 168 m
2
. 

11.2.7 Dílčí vyhodnocení 

V následujícím grafu uvádím srovnání reálné ceny zakázky s cenami určenými pomocí 
Sazebníku UNIKA a Výkonového a honorářového řádu. Pro srovnání jsem použila 
minimální hodnoty z obou sazebníků. 
 

 
Graf 7 – Srovnání cen u zakázky č. 2 

 

Z grafu je patrné, že skutečná sjednaná cena zakázky a jejích dílčích částí se poměrně 
výrazně liší od návrhových cen. U VHŘ je také nepřesnost v tom, že nerozlišuje studii 
a projekt interiéru a obě hodnoty jsou tak započteny u studie. V poslední části grafu jsou 

zobrazeny celkové náklady na zakázku. Skutečná cena se blíží minimální sazbě určené 
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UNIKA 222 950 Kč 128 040 Kč 165 620 Kč 516 610 Kč
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ze Sazebníku UNIKA, kde rozdíl činí 29 %. Pomocí VHŘ však byla cena stanovena 

o více než 52 % vyšší, než je reálná.  
 

11.3 Zakázka č. 3 

11.3.1 Základní údaje 

Zakázka je realizována v letech 2015 - 2016. Právě probíhá realizace, byla podepsána 
cenová nabídka a objednány projekty profesí. Zakázka je ve fázi tvorby dokumentace 
pro sloučené územní a stavební řízení. 

Jedná se o vilu s dvěma nadzemními podlažími. Základy jsou tvořeny 
železobetonovými pasy, zdivo je také železobetonové. Střecha je plochá s živičnou 
krytinou. Interiérové i exteriérové prvky v objektu budou nadstandardní. 

Obestavěný prostor a podlahová plocha byly vypočteny architekty v rámci studie. 

OP = 1 297 m
3 

PP = 195 m
2
 

11.3.2 Základní rozpočtové náklady 

Na základě odborného odhadu architektů v rámci studie byla stanovena cena na m3
. 

Cena za m.j. = 8 500 Kč/m3
 

Hrubý odhad nákladů na realizaci = obestavěný prostor x cena za m.j. 

 !"# = $%&'(%)%*%+,, = $$%,&-%+,,%./ 

Objekt je hodnocen jako nadstandardní. 

11.3.3 Rozsah zakázky 

Tato zakázka je realizována ve třech stupních a to: 
 

· Projekt pro územní a stavební povolení (DUR/DSP) 
- územně plánovací informace 

- projektová část 
- legislativní část 
- radonový průzkum 

- inženýrsko - geologický průzkum 

- úhrada správních poplatků 

- vytápění včetně projektu tepelného čerpadla 

- průkaz energetické náročnosti budov 

- stavebně konstrukční řešení 
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- požárně bezpečnostní řešení 
- zdravotně technické instalace 

- plynoinstalace 

- chlazení 
- větrání - koupelna, wc, kuchyně 

- elektroinstalace 

· Projekt interiéru (PI) 
- dispoziční řešení včetně návrhu rozmístění nábytku 

- projektová dokumentace vestavěného nábytku včetně návrhu materiálového 
řešení 

- výběr vnitřních dveří včetně kování a klik (materiál, typ, zárubeň) 
- výběr okenních otvorů včetně návrhu detailů 

- návrh vnitřního a venkovního osvětlení včetně výběru svítidel 
-  kompletní výběr zařizovacích předmětů a koncových elementů 

- návrh, materiálové a konstrukční řešení kuchyně 

- výběr volného nábytku 

- vzorkování a výběr venkovních a vnitřních podlahových krytin 

- vzorkování a výběr obkladů a dlažeb, zpracování kladečských plánů 

-  návrh řešení povrchů – maleb a obložení 
- řešení interiérových detailů 

- návrh rozmístění zahrady, venkovní terasy a zpevněné plochy 

- řešení oplocení a úprav kolem domu - brána, branka, popelnice, schránka apod. 
- součástí projektu je průběžné projednávání a odsouhlasení projektu s 

objednatelem 

· Realizační projektová dokumentace (RPD) 
- architektonicko stavební část včetně koordinace 

- vytápění včetně projektu tepelného čerpadla 

- stavebně konstrukční řešení 
- zdravotně technické instalace - vodovod, kanalizace 

- plynoinstalace 

- chalezní 
- elektroinstalace 

- EZS, EPS 

- položkový rozpočet a výkaz výměr 
 

11.3.4 Stanovení ceny hodiny práce na zakázce 

· Cena zakázky 

Cena zakázky je stanovena pro všechny projekční stupně dohromady. Je to z toho 

důvodu, že cena byla v rámci zájmu o zakázku snížena a jednotlivé částky u projekčních 
stupňů by tak neodrážely skutečný stav.  
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Tabulka 51 – Dohodnutá cena zakázky č. 3 

 

Dohodnutá cena bude ponížena o náklady na subdodávky. 

Tabulka 52 – Cena subdodávek u zakázky č. 3 

 

· Počet hodin na zakázce 

Architektům a projektantům byly přiděleny hodiny na zakázku. 

Tabulka 53 – Plánované hodiny na zakázce č. 3 

 

· Úhrada na jednu hodinu práce 

Pro zjištění výše úhrady na jednu hodinu práce je třeba odečíst subdodávky. Vzhledem 
k tomu, že ceny subdodávek se odvíjí od rozsahu (tzn. při objednání projektu všech 
stupňů je cena nižší), jsou tyto stanoveny pro oba stupně společně a nelze tak tedy 
rozlišit, jaké náklady vyvolají projekty profesí u DSP a RPD. 

Tabulka 54 – Cena za práci na zakázce č. 3 

 

Cena za hodinu práce bude stanovena podílem celkové ceny a počtu plánovaných hodin. 

Dohododnutá cena Stupeň PD Cena

DUR/DSP, PI, RPD 730 000 Kč

Cena celkem 730 000 Kč

Subdodávky Posudek, projekt Stupeň PD Cena

Elektro DSP, RPD 14 000 Kč

Vytápění DSP, RPD 24 000 Kč

PBŘ DSP 2 000 Kč

ZTI DSP, RPD 23 000 Kč

VZT DSP, RPD 6 000 Kč

Položkový rozpočet RPD 15 000 Kč

Cena celkem 84 000 Kč

Plánované hodiny Stupeň PD Počet hodin

DUR/DSP 120

RPD 200

PI 150

IČ 30

Hodiny celkem 500

Cena za práci Stupeň PD Cena

(bez subdodávek) DUR/DSP, RPD, PI 646 000 Kč

Cena celkem 646 000 Kč
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Cena architektonických a projekčních prací na m3
 bude stanovena podílem celkové ceny 

a počtu odpracovaných hodin. 
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Dalším krokem je stanovení zisku na zakázce při odpracování zadaných hodin. 

· Cena 1 hodiny práce stanovená kalkulací  322 Kč 

· Cena 1 plánované hodiny práce na zakázce ______________________ 1 292 Kč 

· Zisk na 1 hodině práce  1 292 Kč – 322 Kč = 970 Kč 

· Zisk na zakázce celkem  970 Kč * 500 = 485 000 Kč 

V případě, že budou dodrženy hodiny dané na zakázku, bude tato realizována s velkým 
ziskem, který by tvořil přes 66 % celkové ceny zakázky. Zde vidíme, že základní sazba 
hodin na zpracování zakázky je velmi podceněná a slouží spíše k motivaci architektů 
a projektantů. Reálný počet hodin bude pravděpodobně minimálně dvojnásobný. 
Vzhledem k tomu, že je téměř jisté, že dané hodiny budou překročeny, je také důležité 
stanovit maximální možný počet hodin na zakázce. 

· Cena 1 hodiny práce stanovená kalkulací  322 Kč 

· Cena zakázky bez subdodávek _________________________ 646 000 Kč 

· Maximální počet hodin na zakázce646 000 Kč / 322 Kč = 2 006 hodin 

Výpočtem tak bylo stanoveno, že pokud práce na zakázce budou trvat více než 2 006 

hodin, bude tato zakázka ztrátová. Zakázka je hodnocena jako dobře zobchodovaná, 
protože sazba maximálního počtu hodin na zakázce je velmi nadprůměrná. 

11.3.5 Zatřídění dle VHŘ 

Pro srovnání a zjištění možnosti využití Výkonového a honorářového řadů provedu 
zatřídění zakázky č. 1 dle kritérií VHŘ. Pro výpočet je možné využít formuláře na 
internetových stránkách www.stavebnistandardy.cz, kde jsou data aktuální k roku 2015. 

Výše započitatelných nákladů: 11,025 mil. Kč 

Honorářová zóna: stanovena zóna III.  

Generální projektant: ano 

Rekonstrukce: ne 



90 

 

 

Obrázek 13 - Zatřídění zakázky č. 3 dle VHŘ 

Ve výstupu z formuláře vidíme doporučené rozmezí ceny za projekční práce pro stupně 
projektové dokumentace, která byla zpracována. V rámci této zakázky byla inženýrská 
činnost zajišťována a stejně tak veškeré průzkumy, které VHŘ uvádí jako součást 
projektové dokumentace. Problémem tedy zůstává pouze absence projektu interiéru ve 
výkonových fázích VHŘ a opět byla snížena procentní sazba u stupně DUR, která byla 
snížena na 18 %.  

11.3.6 Zatřídění dle sazebníku UNIKA 

Stavba bude zatřízena i pomocí sazebníku UNIKA z roku 2010, ceny tak nebudou úplně 
aktuální. Pro přibližné porovnání je to však dostačující. 

Kategorie stavby: stavby občanské, bytové a zdravotnické 

Zatřídění do pásma: stanoveno pásmo III. 

Výše nákladů tvořících základnu: 11 024 500 Kč 

Výkonové fáze: V tomto případě uvažujeme do ceny zakázky i inženýrskou činnost. 
Dále je třeba počítat i s náklady na průzkumy potřebné pro vypracování dokumentace, 

přičemž tyto jsou zahrnuty ve výkonové fázi č. 1. Také zde proběhne sloučení 
stavebního a územního řízení, díky čemuž bude výsledná cena nižší, toto však není 
stejně jako u VHŘ v Sazebníku UNIKA nijak zohledněno. V tabulce níže jsou 
vyznačeny části projektové dokumentace, které se týkají této zakázky.  
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Tabulka 55 – Vybrané výkonové fáze u zakázky č. 3 

 

Stanovení cenového rozpětí: cenové rozpětí je třeba stanovit interpolací. Vzhledem 

k tomu, že se částka blíží 11 000 000 Kč, využiji tyto hranice. 

Cmin = 739 000Kč 

Cmax = 866 400 Kč  

 

· Cenové rozpětí pro DUR/DSP 

pro Cmin = 3 % + 16 % + 25 % z 739 000 Kč = 325 160 Kč 

pro Cmax = 3 % + 16 % + 25 % z 866 400 Kč = 381 216 Kč 

 

· Cenové rozpětí pro RPD 

pro Cmin = 26 % z 739 000 Kč = 192 140 Kč 

pro Cmax = 26 % z z 866 400 Kč = 225 264 Kč 

 

Projekt interiéru je také řešen samostatně. Výkonové fáze jsou v rámci projektu 
interiéru provedeny všechny, vyjma autorského dozoru, který není řešen v rámci celého 
projektu a jeho výkon je pak účtován pomocí hodinových sazeb. procentuelní ocenění 
výkonu je tak poníženo o autorský dozor a tvoří tak 97 % z celé návrhové ceny 
sazebníku UNIKA. Z tabulky určené pro ocenění projektu interiéru stanovím cenové 
rozpětí: 

č. výkonová fáze

oceňování výkonů v % z 
dohodnuté ceny

průmys. stavby ostatní stavby

PČ IČ PČ IČ

1 2 3 4 5 6

1.
Zabezpečení vstupních podkladů (VSP)

1 % 2 % 1 % 2 %

2. Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a (IČ UR) 11 % 5 % 12 % 4 %

3. Zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP) a (IČ SP) 21 % 2 % 23 % 2 %

4. Dopracování projektu pro provádění stavby (DPS) a (IČ PS) 22 % 2 % 24 % 2 %

5. Zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby (IČ PS) - 6 % - 5 %

6. Práce spojené s prováděním stavby (AD) + (IČ PS) 5 % 20 % 5 % 17 %

7. Práce po dokončení stavby - 3 % - 3 %

60 % 40 % 65 % 35 %

DSJ – Projektovbá dokumentace stavby  - prům. stavby

- jednostupňová                                            - ostatní stavby
=21%  + 22% x 0,85-0,95=

=23% + 24% x 0,85-0,95=
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· podlahová plocha: 195 m
2
 

pro Cmin = 97 % z 146 000 Kč = 141 620 Kč 

pro Cmax = 97 % z 190 000 Kč = 184 300 Kč 

 

Tabulka pro určení cenového rozpětí nabízí možnost 100 m2
 a 200 m

2, interpolací byla 
stanovena hodnota odpovídající podlahové ploše 195 m

2
. 

 

11.3.7 Dílčí vyhodnocení 
V následujícím grafu uvádím srovnání reálné ceny zakázky s cenami určenými pomocí 
Sazebníku UNIKA a Výkonového a honorářového řádu. Pro srovnání jsem použila 
minimální hodnoty z obou sazebníků. 
 

 
Graf 8 – Srovnání cen u zakázky č. 3 

 

V případě této zakázky cena skutečná odpovídá ceně stanovené jak za pomoci VHŘ, tak 
Sazebníku UNIKA. Z grafu vyplývá, že cena stanovená pomocí sazebníku je nižší, ale 
toto je způsobeno faktem, že vždy vybírám spodní mez. 
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12 VYHODNOCENÍ 

V úvodu empirické části byly stanoveny náklady (výdaje) a výnosy (příjmy) podniku na 

základě výpisů z bankovního účtu a osobních znalostí z této oblasti provozu. Pro 

potřeby této práce jsem zavedla zjednodušený předpoklad, že náklady jsou rovny 
výdajům a příjmy výnosům. Pro stanovení skutečných nákladů souvisejících 
s provozem společnosti bylo nezbytné zkoumat pouze omezené období trvající 
9 měsíců. Vzhledem k předpokladu dalšího fungování a cílům bylo možné pro toto 
období stanovit průměrné náklady na měsíc a tyto hodnoty následně využít pro celý rok. 
Podle předpokladu tvoří přes 70 % nákladů mzdové a ostatní přímé náklady. Dílčím 
výstupem práce bylo také stanovení finanční rezervy, kterou je nutné uchovávat na 
bankovním účtu, aby nedošlo k dlouhodobější neschopnosti splácet závazky. Tato 

rezerva by měla činit minimálně 377 000 Kč. Její zajištění je možné řešit například 
kontokorentním úvěrem.  

Pomocí upraveného kalkulačního vzorce bylo možné vypočítat hodinovou sazbu pro 
architektonické, inženýrské a projekční činnosti a stanovit sazby výrobní a správní 
režie. Sazba režie výrobní činí přes 41 %, sazba režie správní pak více než 26 %. 
Reálné náklady na jednu hodinu práce byly stanoveny ve výši 287 Kč.  

Na základě předchozích výpočtů bylo možné sestavit výkaz zisku a ztrát, který je 
podstatný pro zjištění předpokládaného hospodářského výsledku za rok 2015, který po 
odečtení daně z příjmu činí 72 182 Kč. 

Následně bylo možné stanovit minimální přípustný zisk k zajištění životního standardu 
jednatelů, jejichž jediným jiným příjmem z podnikání firmy je mzda ve výši 8 000 Kč 
měsíčně. Proto bylo v dalších výpočtech uvažováno s minimálním ziskem před 
zdaněním 500 000 Kč – došlo tak k úpravě ceny jedné hodiny práce na 322 Kč. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o modelový příklad, bylo stanoveno, že průměrný 
měsíční příjem obou jednatelů (mzda + rozdělený zisk) se pohybuje kolem 20 000 Kč 
v závislosti na úlevách na dani z příjmu. Postup výpočtu by byl v případě požadavku 
většího zisku totožný a došlo by tak k navýšení ceny jedné hodiny práce. 

Po stanovení těchto zásadních vstupních údajů bylo možné přejít k rozboru konkrétních 
zakázek, z nichž jedna byla firmou již realizovaná a další dvě jsou ve fázi realizace. 
Rozbor dat byl proveden na malém vzorku vzhledem k nedostatečnému počtu vstupních 
dat, což ale nijak zásadně nezkreslí výsledky práce – vybrané zakázky jsou typově 
velice podobné. Cílem byla aplikace vypočtených dat do konkrétních zakázek a také 
srovnání cen stanovených pouze na základě odborného odhadu jednatele firmy 
s Výkonovým a honorářovým řádem a Sazebníkem UNIKA. 

Před samotným zkoumáním výsledků rozboru konkrétních zakázek je třeba utřídit 
vstupní data, která jsou uvedena v následující tabulce: 
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Tabulka 56 – Srovnání zakázek 

 

Dále jsem provedla výpočty k určení cen práce a zisku na základě dříve vypočtených 
údajů, názorně je toto možné zobrazit pomocí sloupcového grafu: 

 

Graf 9 – Srovnání cen práce a zisk 

Zakázka č. 1 je jediná již realizovaná a vyhodnocená. Z grafu vyplývá, že u zakázky č. 2 
byla obdobně stanovena cena za 1 m3

 obestavěného prostoru, zatímco u zakázky č. 3 
byla stanovena cena výrazně vyšší. Hlavním důvodem je absence pevně daných cen 

za architektonické a projekční práce. Cenotvorba společnosti tak vzniká na základě 
zkušeností jednatelů a především poměru nabídky a poptávky na trhu. Snahou 

samozřejmě zůstává zajistit co nejvyšší příjem. Výsledkem tohoto pak je, že v cenách 
jednotlivých zakázek jsou markantní rozdíly. Výhodou při vyšší sjednané ceně je pak 
to, že je možné zakázce věnovat více prostoru. Obecně se však dá říci, že se cena 

Zakázka č. 1 Zakázka č. 2 Zakázka č. 3

2 462 1 120 1 297

332,6 168 195

23 884 944 8 970 000 11 024 500

9 700 8 000 8 500

Studie 115 000 x x

DUR 95 700 x x
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DUR/DSP x 90 000 x
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Zakázka č. 3 1 292 Kč 498 Kč 970 Kč
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architektonických a projekčních prací pohybuje mezi 300 – 500 Kč za 1 m
3
 v závislosti 

na rozsahu zakázky, složitosti stavby a předpokládaných hrubých nákladech. Výpočtem 
bylo také zjištěno, že na pokrytí nákladů firmy je třeba dosáhnout úhrady alespoň 
210 Kč/m

3
. 

Ceny za jednu hodinu práce a zisk na jednu hodinu práce jsou u zakázek č. 2 a 3 pouze 
velmi orientační, protože byly stanoveny na základě předpokládaných hodin strávených 
prací na zakázce a tyto se budou pravděpodobně výrazně navyšovat. 

V další tabulce bude provedeno procentuální srovnání skutečných cen zkoumaných 
zakázek a honorářů určených pomocí Výkonového a honorářového řádu a Sazebníku 
UNIKA. Kladná čísla značí o kolik procent je zjištěná sazba vyšší, záporná čísla pak 
značí nižší hodnoty. 

Tabulka 57 – Srovnání stanovených cen u zakázek 

 

Červeně podbarvená čísla značí částky, které převyšují skutečnou částku více než 
dvojnásobně. Zeleně podbarvená pole ukazují na hodnoty, které se od skutečné částky 
liší do 10 %. Je zřejmé, že pro potřeby firmy by bylo vhodnější využívat Sazebníku 
UNIKA, který nabízí přesnější hodnoty odpovídající potřebám Firmy i jejích 
zákazníků. Výkonový a honorářový řád je velmi nepřesný a jeho využití by vedlo 
k tvorbě cen, které by byly pro klienty neakceptovatelné.  

Sazebník UNIKA by tak pro Firmu měl být určitým vodítkem při stanovování cen 
zakázek. Zásadní je však propočet nákladů na jednu hodinu práce jednoho zaměstnance. 
V případě větších investic je třeba tyto náklady opět rozpočítat na jednotlivé hodiny. 
Pokud podnik do budoucna zavede důsledné sledování a zpětné vyhodnocování 
zakázek, může být tato diplomová práce návodem a vodítkem k zavedení finanční 

min max min max

Studie 115 000 Kč 159% 215% -43% -33%

DUR 95 700 Kč 234% 306% 65% 94%

DSP 173 470 Kč 170% 229% 75% 105%

PI 249 500 Kč - - -33% -12%

RPD 337 900 Kč 77% 115% -6% 10%

CELKEM 971 570 Kč 73% 111% 4% 24%

DUR/DSP 90 000 Kč 298% 384% 148% 190%

PI 120 000 Kč - - 7% 38%

RPD 190 000 Kč 32% 60% -13% 2%

CELKEM 400 000 Kč 52% 85% 29% 55%

DUR/DSP - - - - -

PI - - - - -

RPD - - - - -

CELKEM 730 000 Kč 0,4% 22% -10% 8%

VHŘ UNIKA
Skutečná cena
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stability jak do zkoumané firmy, tak i do obdobných společností, které se zabývají 
obdobnou činností. Na úplný závěr práce tak uvádím charakteristiku zkoumaného 
podniku, z které lze vycházet při určování cen architektonických, projekčních 
a inženýrských prací firem obdobné velikosti. Uvedené hodnoty jsou mírně 
zaokrouhleny. 

Tabulka 58 – Shrnutí výsledků 

 

13 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo provést analýzu nákladů architektonické a inženýrské 
činnosti. Bylo tedy nezbytné zjistit, jaké náklady tato činnost vyvolává, jednotlivě je 
popsat a na základě jejich znalosti s využitím kalkulačního vzorce aplikovat na 
zkoumanou firmu. Z výsledků empirické části pak bylo možné vyvodit všeobecné 
závěry. 

V prvních kapitolách práce byla přiblížena problematika spojená s cenotvorbou, 

náklady a kalkulacemi. Také bylo nutné specifikovat náplň architektonické, projekční a 
inženýrské činnosti. Ve vazbě na budoucí analýzu firmy jsem stručně zpracovala i 
problematiku účetnictví a v neposlední řadě oceňování zkoumaných činností. 

Následující kapitoly již byly věnovány samotnému rozboru firmy, která se zabývá 
architektonickou, projekční a inženýrskou činností. Rozborem nákladů této firmy bylo 
zjištěno, že jejich zásadní část tvoří mzdy a ostatní přímé náklady. Tímto se potvrdil 

předpoklad, že tato část stavební výroby se odlišuje, protože stavebnictví obecně je 
především materiálově náročné. Dalšími výpočty byly stanoveny sazby režií a také 

průměrné náklady na jednu hodinu práce. Samotný rozbor zakázek vedl ke stanovení 
dalších důležitých údajů, jako je například cena architektonických, projekčních a 
inženýrských prací na m3

 obestavěného prostoru. Pro oceňování těchto činností se jeví 
jako nejvhodnější využít individuální kalkulaci nákladů každé firmy, poměrně obdobné 

ceny však v tomto případě poskytuje i Sazebník pro navrhování nabídkových cen 
projektových prací a inženýrské činnosti (UNIKA). 

Obor podnikání architektonické, projekční 

a inženýrské činnosti

Právní forma s.r.o.

Počet zaměstanců 10 - 20

Roční náklady 4 073 374 Kč

Roční výnosy 4 162 488 Kč

Roční obrat 4 000 000 Kč

Cena 1 hodiny práce 320 Kč

Minimální cena za 1m3 OP 210 Kč

Cena za 1m
3 

OP 300 - 500 Kč
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Výsledky diplomové práce a postupy využité v rámci její praktické části je možné 

využít pro hlubší analýzu nákladů architektonických, projekčních a inženýrských 
organizací, kde je třeba vést důslednou evidenci zakázek a také řídit náklady v závislosti 
na aktuální situaci v podniku. Se znalostí kalkulačního vzorce a jeho případných 

modifikací je možné obdobný postup využít ve všech odvětvích. Cílem podnikání je 
vytvářet zisk, čehož lze dosáhnout pouze v případě, že společnost dokáže sledovat 
a řídit náklady vznikající její činností. Analýza nákladů je nezbytná součást 
managementu podniku, bez její znalosti nelze efektivně řídit firmu a v neposlední řadě 
stanovovat ceny zakázek. V rámci architektonických, projekčních a inženýrských 
činností neexistuje závazný právní předpis (výjimku tvoří veřejné zakázky), který by 
stanovoval výši odměny za tyto práce. Pro účely tvorby cen je nezbytné znát minimální 
možné ceny zakázek, které lze stanovit na základě individuální kalkulace nákladů 
podniku. Snahou firem by tak mělo být stanovení co nejvyšších cen svých služeb, které 
ale musí být nastaveny tak, že budou zároveň schopné obstát v konkurenčním prostředí 
trhu.  
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