
 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Cílem práce je zpracovat rozpočet vybraných položek rodinného domu na základě vlastní 

výkresové dokumentace. Vysvětlit podstatné pojmy a demonstrovat, jak se postupuje při 

tvorbě položkového rozpočtu. Závěrem rozebrat vybrané položky zaměřené na materiály a 

porovnat je s místními dodavateli. 

 

Cena, rozpočet, výkaz výměr, investor, dodavatel, projektant, cena pořízení, novostavba, 

stavba. 

 
 
 

The aim of the thesis is to prepare the budget of selected items of the family house based on 
its own drawing documentation. Explain important concepts and demonstrate how to proceed 
with creating an item budget. Finally, break down selected material-targeted items and 
compare them with local suppliers. 

Price, budget, bill of quantities, investor, supplier, designer, purchase price, new building, 

building 
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1. ÚVOD 
1.1 Přehled 

Téma této bakalářské práce je „Ceny stavebních prací a stavebních objektů“. Součástí 

mé práce je zhotovený rozpočet vybraných konstrukcí stavby rodinného domu. Tuto 

novostavbu jsem si nevybral jen tak náhodou. Vybral jsem si ji z toho důvodu, jelikož jsem 

celou projektovou dokumentaci zpracovával sám pro jednu moc milou rodinu. Při rýsování se 

mi tento dům tak zalíbil, že když přišlo na vybírání tématu bakalářské práce, tak tohle byla 

jasná volba. Tato stavba, co jsem navrhnul, se nyní nachází ve fázi vyřizování stavebního 

povolení, tudíž moje spolupráce na projektu ještě neskončila. 

 

Rozpočtem vybraných konstrukcí stavby rozumíme, vybrané položky mou osobou. 

Jedná se převážně o rozpočet hrubé stavby s tou změnou, že zde není TZB, ale jsou zde navíc 

položky jako zpevněné plochy, úprava povrchů (štuk) a přípojky. 

 

Cena stavby je nejdůležitější pro investora ještě před započetím výstavby. Tato cena se 

samozřejmě odvíjí od toho, jaké materiály si investor přeje použít a jaké technologie k tomu 

náleží. Materiály použité na této stavbě investor pečlivě konzultoval jak se mnou, tak 

s odborníky. Požadavky investorů bývají především kvalita díla a efektivnost za tomu 

odpovídající náklady. Hlavním cílem stavební firmy je zisk. Metody vytváření rozpočtu jsou sice 

stanovené, ale nejsou dány žádnou právní normou, proto záleží na rozpočtářích, jakou metodu 

zvolí.  

 

Pokud má být rozpočet takzvaným komunikačním prostředkem mezi různými účastníky 

výstavby, musí existovat pravidla pro jeho tvorbu. Rozpočet neslouží jen pro investora, aby měl 

přehled, kolik ho to všechno bude stát, ale i pro ostatní účastníky stavebního procesu jako jsou 

stavební firmy, subdodavatelé, projektanty, stavební a finanční úřady, banky a mnoho dalších. 

Díky dnešním softwarovým programům je práce rozpočtáře hodně usnadněna a to hlavně, 

když dochází k úpravám rozpočtu.  

 

V praxi jsem se již setkal s tím, že nazývat věci pravými jmény se vyplácí, aby nedošlo 

později ke zmatkům. Tudíž je v této prácí nutné uvést základní pojmy, názvosloví či 

terminologii. (Viz výpis zkratek a základní pojmy) 

  

Po úvodu chci nastínit vývoj rozpočtování v tuzemsku, což je z mého pohledu velmi 

zajímavé. Vždy se můžeme z historie poučit, aby chyby co už se staly, znovu nenastaly. 

 

Další součástí mé práce je postup při sestavení rozpočtu stavby. Pro lepší představu i 

grafické znázornění procesu. 

 

S různými fázemi života stavby jsou spojeny různé metody oceňování. Těmto metodám 

se budu věnovat v další části bakalářské práce a to pod kapitolou Druhy cen.  
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Cílem práce je zjistit cenu jednotlivých částí stavby rodinného domu. Provést rozbor 

nejvyšších položek se zaměřením na materiál a porovnat cenovou nabídku s internetem.  

 

1.2 Historie tvorby cen 

1.2.1 Ceny obecné 

Z obecné historie tvorby cen si dovolím vyzdvihnout ty nejdůležitější a nejzajímavější události. 

 Historie rozpočtování a vývoje cen v tuzemsku sahá až k období 2. světové války. 

V tomto období nezažívalo Československo ty nejlepší chvíle, jelikož válka vždy naruší stabilitu 

cen. 

 Ceny černého trhu činily koncem války 40-ti i 50-ti násobek úředních cen. Ceny 

v Čechách a na Moravě se lišily od cen na Slovensku. Proto bylo nutné provést některá cenová i 

měnová opatření.[2, str. 190].  

 

S nástupem tehdejší vlády byl roku 1948 zrušen Nejvyšší úřad cenový, který měl za úkol 

usměrňovat cenový vývoj. Jako nové řešení byly tehdy provedeny celosektorové úpravy 

velkoobchodních cen. Cílem bylo zabezpečit stabilitu a jednotnost cen. 

 

Československá měnová reforma roku 1953 měla několik důvodů, mezi které patřily 

například zastavit černý trh, snížit poměr poptávky vůči chudé poválečné nabídce a mnoho 

dalších.  

Jako zajímavost si dovoluji podotknout, že v roce 1953 byly cca 11x vyšší ceny než roku 

1937. Tyto ceny byly ovlivněny nabídkou či poptávkou, inflací, hospodářským cyklem, atd. 

Podobně jako [2, str. 190].  

 

1.2.2 Ceny ve stavebnictví 

Stavebnictví je ze všech průmyslových odvětví téměř nejvíce závislé na hospodaření státu 

nebo-li ekonomice a jejím vývoji.  
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Tab. 1 Vývoj rozpočtování staveb je uveden v následujícím přehledu: 

Podobně jako [2, str. 193]. 

 

Na počátku 20. století se stavebnictví potýká s tzv. AUTONOMNÍ tvorbou cen. Výrobní 

ceny stavební produkce se zjišťovaly buď na základě orientovaného přístupu, nebo na 

konkurenčně orientovaném přístupu. 

Základním předpisem tvorby cen ve stavební výrobě bylo nařízení Nejvyššího cenového 

úřadu roku 1940. Toto nařízení bylo zrušeno v roce 1948, kdy byly stanoveny jednotné 

kalkulační zásady pro stavebnictví. [2, str. 193]. 

Roku 1949 se přechází na CENTRÁLNÍ tvorbu cen, která vytváří centrálně jednotné a 

závazné ceny. Tyto ceny byly vydávány v úředních vyhláškách a cenících, které se do roku 1966 

obnovovaly po pěti letech.  

K prvnímu lednu 1967 dochází k celkové přestavbě velkoobchodních cen a k postupné 

INDIVIDUALIZACI cen. 

Roku 1971 jsou ceny stanoveny plánem vývoje tzv. INDEXEM cen. 

Další celkové přestavby velkoobchodních cen se uskutečnily v letech 1977, 1984, 1989 

a 1990. 

 

Dne 1. 1. 1991 byla zrušena regulace cen stavebních prací, vyhláškou č.22/1990 Sb., o 

tvorbě a kontrole cen. Od tohoto data se ceny udávají jako smluvní, což znamená, že odběratel 

podepíše smlouvu s dodavatelem. Taktéž se tato cena udává jako cena dohodnutá. [3]. 

Opustil se zcela systém celostátně jednotkových a závazných cen stavebních prací, 

stejně jako systém centrálně a direktivně úvěrované cenové hladiny stavební produkce.  

[2, str. 197] 

 

Rok 
vzniku 

Název Zkratka 

1948 Jednotné kalkulační zásady  

1950 Akce K  

1953 Normálová kalkulace  NK l 

1957 
Normálová kalkulace 
Normálová kalkulace 

NK ll 
NK lll 

1959 Nová rozpočtová soustava NOROS 

1964 Rozpočtová soustava pro výstavbu RSV 

1967 Generální přestavba velkoobchodních cen GPC 

1977 Komplexní přestavba velkoobchodních cen KPVC 

1979 Úprava cen z roku 1977  

1982 Jednorázová úprava velkoobchodních cen1977 JÚVC 

1985 Úprava cen z roku 1982  

1989 
Komplexní přestavba velkoobchodních cen a nákupních cen  
Racionalizace cenové soustavy 

KPVNC 
 
RCS 

1990 
Aktualizace cenové soustavy 1989  
Souběh pevných a smluvních cen v některých oborech 

KCPS 
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1.2.3 Historie softwarového programu 

Organizace, která se od roku 1961 zabývala tvorbou cen ve stavebnictví, byl Ústav 

racionalizace ve stavebnictví. 

„ÚRS PRAHA, a.s. vznikl v roce 1992 jako nástupnická organizace Ústavu racionalizace 

ve stavebnictví. Základní činností firmy jsou služby v oblasti oceňování stavební produkce. Dále 

vytváří analýzy vývoje a prognózy ve stavebnictví, v regionálním rozvoji a bytové problematice 

pro státní i soukromý sektor.“ Podobně jako [1, str. 2]. 

V dnešní době se rozpočty vytváří převážně v počítačových softwarech. Důvodů, proč 

se upustilo od počítání na papír, je mnoho, jako například přehlednost, možnost přepínat do 

kterékoli části rozpočtu, lépe se provádí opravy, ale i dopisování dalších položek, program 

zajišťuje jednotnou formu výstupu, sám přepočítá změny v kubaturách,…  

Mezi nejpoužívanější programy na rozpočtování a kalkulaci patří KROS Plus, který je 

produktem URS. Dalším programem, jež stojí za zmínění je BUILDpower S a Calida. V programu 

jsou různé databáze ceníků (individuální i obecné), které je možné rozložit a upravit podle 

svých požadavků. 

 

2. ZÁKLADNÍ POJMY 

2.1 Cena 

„Cena je všeobsažná ekonomická kategorie. Promítají se do ní ekonomické i neekonomické 

vlivy.“ [4, str. 7]  

Obecně bývá definována jako hodnota zboží vyjádřena penězi. Cena je pružný 

marketingový nástroj, tudíž jeden určitý výrobek nemusí mít vždy jednotnou cenu. Je na 

každém z nás, zda uvěříme, že vysoká cena je známkou kvality. 

 

Vzorec pro vypočtení ceny:  

 

CENA = NÁKLADY + ZISK 

 

   Smluvní- zákon 526/90 Sb., jedná se o zákon o cenách[3] 

CENY  
   Zjištěné- zákon 151/97 Sb., zákon o oceňování majetku[3] 

 

 

2.2 Rozpočet 

Je to soupis stavebních, montážních a řemeslných prací, jež jsou udány v měrných jednotkách, 

od kterých se odvíjí cena.  

Konečnou součástí ceny je také zisk, režie, atd.  

Je to podle technické dokumentace sestavený výkaz výměr oceněný příslušnými cenami 

konstrukčních prvků (podrobný položkový rozpočet), cenami skupinových prvků nebo ukazateli 

na objektu či etapu (propočet). 

[6, str. 3.1]. 
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2.3 Výkaz výměr 

Tvoří základní část rozpočtu. Je to výčet jednotlivých položek v měrných jednotkách 

z výkresové dokumentace. Díky výkazu výměr je možné ocenit jednotlivé konstrukční prvky 

v rozpočtu. Je třeba dbát zvýšené pozornosti, v jakých měrných jednotkách je prvek udán (m³, 

m², kusy, t,…). 

 

2.4 Investor (objednatel) 

Jedná se o osobu, která stavbu financuje. Nezáleží na tom, zda tato osoba je fyzická či 

právnická. 

 

2.5 Dodavatel (zhotovitel) 

Jedná se o osobu, která provádí stavební činnost nebo dodává zboží. Nezáleží na tom, zda tato 

osoba je fyzická či právnická. To vše v souladu s podepsanou smlouvou s investorem.   

 

2.6 Projektant 

Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 

zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i 

za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní 

prostředí. [12, str. 66 §159 odst. 2] 

 

2.7 Cena pořízení  

Jedná se o cenu, v níž je zahrnuta pouze cena materiálu. Není zde zahrnuta položka za 

přepravu materiálu. 

 

2.8 Novostavba 

Tímto názvem rozumíme nově budovaný stavební objekt. Řadí se mezi dlouhodobý hmotný 
majetek. 

 

2.9 Stavba 

Tento pojem je výsledkem stavební činnosti.  

Dělí se podle: 

DRUHU, ÚČELU: 

 Obytné     dům 

 Podzemní     tunel 

 Dopravní a komunikační   most 

 Průmyslové    továrna 

 …….. 

POUŽITÉHO MATERIÁLU: 

 Dřevěné, zděné, ocelové, betonové, …. 
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3. POSTUP PŘI SESTAVENÍ POLOŽKOVÉHO 

ROZPOČTU  

3.1 Priority položkového rozpočtu 

Největší prioritou je kvalitně a podrobně zpracovaná projektová dokumentace. 

Důležité informace se nacházejí v souhrnné, průvodní a technické zprávě, ale 

nejdůležitější je především výkresová část. Zde se rozpočtář dozví jednotlivé výměry a druhy 

materiálů. 

 

Pro sestavení rozpočtu jsou třeba především následující podklady: 

 -Projektová dokumentace 

 -Katalog s cenami stavebních objektů, prací, materiálu,… 

 -Technické normy 

 -Zákony – o cenách, dani z přidané hodnoty, veřejných soutěžích, obchodní a  

občanský zákoník, …[6, str. 38] 

 

Je úplně jedno, zda vytváříme rozpočet pomocí pera a papíru či pomocí softwarového 

programu. V zásadě dosáhneme stejného výsledku, když se budeme držet čtyř pevně 

stanovených pravidel po sobě následujících. 

 

3.2 Znění pravidel: „Najít, ověřit, spočítat a zapsat!“. 

1. NAJÍT- musíme najít v oceňovacích podkladech stejnou či hodně podobnou položku. 

2. OVĚŘIT- zda se jedná o správnou položku a to v záložce „Plný popis a poznámka.“ Zde 

je zmíněno detailně vše o položce. 

-Ověříme, jestli položka odpovídá uvedenému popisu s projektovou dokumentací. 

-Taktéž musíme ověřit, zda nejsou v projektové dokumentaci kladeny zvýšené nároky 

na provádění, materiály,… 

3. SPOČÍTAT- stanovení počtu měrných jednotek z projektové dokumentace. 

-Musíme dbát na měrnou jednotku uvedenou v oceňovacích podkladech  

(kus, m, m², m³,…..). 

-výměry, které se odečítají (otvory, překlady,…) nebo přičítají (uložení, ostění,…) 

-přesné měření 

-ztratné 

-vzorce pro výpočet i s uvedenými koeficienty 

-atd. 

4. ZAPSAT- údaje se zapíší do předem dohodnuté struktury (tabulky) 

-Zapsat pod správný bod. 

-Položky, které k sobě patří, je lepší přesouvat pod sebe, aby navazovaly a každý, kdo 

nahlédne do tohoto rozpočtu, tomu ihned porozuměl.  

Podobně jako[5, str. 20] 
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4. ROZBOR CENY STAVEBNÍ PRÁCE A JEJÍ 

KALKULAČNÍ NÁPLŇ  

4.1 Typy rozpočtů 

4.1.1 Souhrnný rozpočet 

Souhrnný rozpočet zahrnuje všechny náklady stavebního díla počínaje přípravou, provedením a 

předáním uživateli. [7, str. 24] 

V dobách minulých byl souhrnný rozpočet povinnou součástí projektu (vyhl. 5/1987 

Sb., vyhl. 43/1990 Sb.) [3].  

Dnes to již není povinností, ale jelikož členění souhrnného rozpočtu je přehledné 

uspořádání nákladů stavby, je vhodné jej vypracovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Postup sestavení rozpočtu [16] 



 
 

17 
 

Souhrnný rozpočet je rozdělen do kapitol: 

A. Projektové a průzkumné práce 

 a) projektové práce – pro územní řízení, pro stavební povolení, pro realizaci 

stavby, autorský dozor,… 

 b) průzkumné práce – zaměření geodetické, zaměření skutečného stavu, vrtané 

sondy,… 

B. Provozní soubory 

 a) dodávka 

 b) montáž 

C. Stavební objekty 

 a) základní rozpočtové náklady 

 b) HZS a doplňkové náklady 

D. Stroje, zařízení, inventář 

E. Umělecká díla 

F. Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby 

G. Ostatní náklady  

H. Rezerva 

I. Ostatní investice 

J. Nehmotný investiční majetek 

K. Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby 

L. Kompletační činnost 

Podobně jako [6, str. 9] 

 

4.1.2 Položkový rozpočet 

Vzniká výčtem z projektové dokumentace, jejíž náplní je podrobně oceňovat materiál a 

práci, jež je udaný v měrných jednotkách. Náklad celkem za položku je počet měrných jednotek 

násobená korunami za danou měrnou jednotku. Základem každé položky v rozpočtu je číselné 

označení, celkový popis, cena za měrnou jednotku, počet měrných jednotek a celková cena. Při 

tvorbě položkového rozpočtu musíme dbát na měrné jednotky, v čem je daná položka 

uvedena. 

Zpracování položkového rozpočtu je dosti časově náročné. Základem pro tvorbu 

položkového rozpočtu je kvalitně a detailně zpracovaná projektová dokumentace. 

Chyby ve výkresové dokumentaci nebo chyby v nesprávném sečtení měrných jednotek 

zkreslují výši cenové nabídky. 

Pro zpracování nejsou dány zákonné podmínky, ale je nezbytné, aby byl dodržován 

nějaký ten řád, a to z důvodu přehlednosti pro všechny účastníky výstavby.  

Rozpočet je položkami ZRN a VRN. Mezi položky ZRN se řadí kvantifikovatelné položky 

(např: zdivo, beton, řezivo,…..). Položky VRN jsou neměrné, neočekávané položky, které určíme 

procentuální přirážkou k ZRN (např: extrémní klimatické podmínky, zařízení staveniště, 

doprava zaměstnanců,…..). 
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Postup sestavení položkového rozpočtu  

 Sestavení výkazu výměr  

 Ocenění výkazu výměr cenami katalogů  

 Součinem výměry a jednotkové ceny u každé položky se získávají základní náklady  

 Současně se u každé položky vypočítává hmotnost; celková hmotnost prací HSV a 

celková hmotnost jednotlivých řemeslných oborů PSV slouží pro výpočet přesunu hmot  

 Výpočet základních nákladů jednotlivých stavebních dílů  

 Rekapitulace základních nákladů HSV a PSV  

 Výpočet a rekapitulace vedlejších nákladů  

 Krycí list rozpočtu stavebního objektu se základními údaji a výslednou rozpočtovou 

cenou  [2, str. 115] 

 

Sestavení ceny pomocí rozpočtovacího softwaru  

V dnešní době se rozpočty vytvářejí nejčastěji v některém z dostupných rozpočtovacích 

softwarů. Tyto programy umožňují rychlejší a efektivnější zpracování rozpočtů stavebních prací. 

Mezi nejpoužívanější programy patří produkty firem ÚRS Praha, a. s., (KROS plus), RTS Brno, a. 

s., (BUILDPower) a Callida, s. r. o., (Callida). [11]  

 

Všechny tyto programy jsou, dá se říci na stejné úrovni propracovanosti, a to z toho 

důvodu, že jsou přenositelné a to díky tomu, že mají formát ORF. 

.  

Obrázek 2: Katalog HSV a PSV [10] 
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4.1.3 Rozpočet pomocí rozpočtových ukazatelů  

Rozpočtové ukazatele se používají především pro stanovení rychlé orientační ceny 

objektu. Orientačně kolik cca budova může stát.  

Je to důležitá pomůcka především pro investora nebo soudního znalce, ale také pro 

stavební firmy či projekční kanceláře.  

Dělá se v před projektové dokumentaci, pro sestavení hrubého plánu financování 

objektu, orientační propočet na zhotovení projektové dokumentace, atd. 

 

 
Obrázek 3: Rozpočtovací ukazatel stavebních objektů [14] 
 

Co umožňují: 

 Odhadnout cenu stavby pomocí databáze realizovaných stavebních objektů 
 Zobrazit ceny až do úrovně stavebních dílů, včetně procentuálního vyjádření 
 Sestavit orientační propočty pomocí porovnatelných stavebních objektů 
 Tvořit a udržovat vlastní databáze rozpočtových ukazatelů. [9]. 

 

Postup: 

1. Nejprve objekt zařadíme podle účelu (škola, BD,RD,…), poté bereme v potaz materiál, 

ze kterého je budova zkonstruována. 

V případě použití podkladů URS Praha a.s. vyhledáme podle číselníku JKSO v 

„Rozpočtových ukazatelích stavebních objektů“ objekt se stejným nebo podobným 

číslem, přičemž se zajímáme o velikost ZRN a velikost SO. [6, str. 51]. 

 

Vzorec pro výpočet Rozpočtového ukazatele: 

 

RU vzor = ZRN vzor / velikost SO vzor 

 

2. Z projektové dokumentace vložíme přibližné rozměry SO v určitých měrných 

jednotkách a to počet m³ OP nebo m² ZP. 

3. Když vynásobíme RU velikostí stavby, dosáhneme ZRN. 
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Vzorec pro výpočet Základních rozpojovacích nákladů: 

 

ZRN = RU vzor x velikost SO 

 

Důležité vědět: 

Části, ze kterých se skládá OP 

Oz - OP základů 

Os - OP spodní stavby 

Ov - OP vrchní stavby 

Ot -  OP střechy 

 

Vzorec č.1 pro výpočet Obestavěného prostoru: 

 

OP = Oz + Os + Ov + Ot 

 

 

Op - základní obestavěný prostor 

Neodpočítávají se    Nezapočítává se 

-Otvory a výklenky ve zdech  -Římsy a atiky 

  -Zapuštěné závětří    -Nadstřešní zdivo 

  -Průduchy a světlíky do 6m²    (komíny, štítové zdi, atd.) 

 

Od - dílčí obestavěný prostor mimo Op 

 

Vzorec č.2  pro výpočet Obestavěného prostoru: 

 

OP = Op + Od 

Podobně jako [6, str. 51]. 

 

4.1.4 Agregované položky 

Agregovaná cena se v zásadě tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací, přičemž 

jejich normované množství se určí podle jejich podílu na jednici stavebního dílu. [6, str. 42] 

Tento typ rozpočtu je v podstatě urychlení práce rozpočtáře, jelikož vkládá celé 

stavební díly.  

Pro lepší představu součástí agregované položky průvlaku je beton, výztuž, podpěry, 

zřízení bednění, odstranění bednění,… 

Využívá se také, když není k dispozici projektová dokumentace, ale víme druh 

materiálu a konstrukci. 

Ve specializovaných firmách jako například ÚRS Praha, a.s. je databáze rychlého 

rozpočtování RYRO. 
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4.1.5 Kalkulace 

Kalkulace je činnost umožňující zjistit plánované, resp. skutečné náklady a ostatní složky ceny 

na kalkulační jednotku. [6, str. 63] 

Ceny stavebních konstrukcí a prací jsou vztaženy právě ke kalkulační jednici. Tyto ceny 

jsou pravidelně publikovány v katalozích vydávaných specializovanými firmami (Katalogy 

popisů a směrných cen stavebních prací, ÚRS PRAHA, a. s.). Dodavatelé mohou pro urychlení 

sestavení rozpočtu využít těchto cen, ale je nutné, aby vycházeli také z firemních podmínek a 

podmínek trhu. [8, str. 19] 

 

Tab. 2 Kalkulační vzorec 

Kalkulační vzorec zkratky 

1. Přímý materiál (H) 

2. Přímé mzdy (M) 

3. Stroje (S) 

4. Ostatní přímé náklady 
-odvody z mezd (sociální a zdravotní) 
-doplňkové ostatní přímé náklady 

(OPN) 
(SZP) 

(DOPN) 

Přímé zpracovací náklady (∑ položek 2+3+4) 
Přímé náklady (∑ položek 1 až 4) 

(PZN) 
(PN) 

5. Výrobní režie (Rv) 

Zpracovací náklady výroby (∑ položek 2 až 5) 
Vlastní náklady výroby (∑ položek 1až 6) 

(ZNV) 
(VNV) 

6. Správní režie (Rs) 

Zpracovací náklady (∑ položek 2 až 6) 
Úplné zpracovací náklady (∑ položek 1 až 6) 

(ZN) 
(ÚVN) 

7. Zisk (Z) 

Podobně jako [6, str. 7] 

 

 Vzorec pro výpočet celkové ceny: 

 

CELKOVÁ CENA = H + M + S + OPN + Rv + Rs + Z 

 

Položky jako přímý materiál, přímé mzdy, stroje a ostatní přímé náklady patří do PŘÍMÝCH 

NÁKLADŮ (PN). Opakem jsou režie výrobní a správní, ty patří do NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ (NN). 

Režie výrobní představuje náklady spojené s výrobou rozpočítané procentní sazbou do 

každé položky. Režie správní představuje náklady spojené se správou firmy rozpočítané do 

každé položky. Zisk se stanoví z celkového objemu požadovaného zisku a na jednotlivé 

kalkulační jednice se rozdělí pomocí přirážek nebo v absolutní hodnotě. [7, str. 71 a 73]  
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Obrázek 4: Základní dělení kalkulací [13] 

  

4.2 Typy cen zjištěných 

4.2.1 Cena zjištěná (administrativní, úřední) 

Cena zjištěná popřípadě někdy také uváděná jako cena administrativní se označuje podle 

cenového předpisu. Tímto předpisem je zákon č.151/1997 Sb. zákon o oceňování majetku. [3]. 

 Oceňování nemovitostí podle oceňovacího předpisu se provádí například pro 

vypořádání spoluvlastnictví, pro výpočet daně z převodu nemovitosti, restituce, atd. Nejčastěji 

jsou znalecké posudky vypracovávány pomocí softwaru NEMExpress. 

V okamžiku změny předpisu novým předpisem je nutné znalecký posudek zpracovat 

znovu. Platnost znaleckého posudku je většinou omezena koncem kalendářního roku. A to 

z důvodu, že od 1. ledna dalšího roku je jiné stáří budovy, dále se bere v potaz koeficient 

inflace atd. 

 

4.2.2 Cena pořizovací (historická) 

Cena, za kterou bylo možno věc pořídit v době jejího pořízení (u nemovitostí, zejména staveb, 

cena v době jejich postavení), bez odpočtu opotřebení. [21, str. 8]. 

 

4.2.3 Cena reprodukční 

Cena (věcná hodnota), za kterou by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit 

v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. [21, str. 8]. 

 Tento typ ceny je hlavně používán v pojišťovnách (stanovení výše pojistného, jaká 

vznikla škoda na nemovitosti,…) a také u majetku získaného darem. 

Zjišťuje se podrobným položkovým rozpočtem, pomocí agregovaných položek, ale 

nejčastěji za pomocí technicko-hospodářských ukazatelů (m² zastavěné plochy či m³ 

obestavěného prostoru). 
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4.2.4 Věcná hodnota (substituční, časová) 

Jedná se o reprodukční cenu sníženou o průměrné opotřebení věci. V potaz je bráno stáří a 

přiměřená intenzita používání. Většinou se počítá, že určité časti budovy se musí opravit 

„zrekonstruovat“, jelikož za dobu předešlého užívání došlo ke znehodnocení a tento faktor 

brání okamžitému užívání nemovitosti. Podobně jako [21, str. 8]. 

 

4.2.5 Výnosová hodnota (kapitalizovaný zisk) 

Zjednodušeně řečeno je to roční zisk z nájemného mínus roční náklady na provoz. Do nákladů 

by se měly započítat všechny výdaje, jako jsou daň z nemovitosti, průměrná roční údržba, 

správa nemovitosti, pojištění, atd. Cílem je mít zisk. Podobně jako [21, str. 8]. 

 

4.2.6 Cena obvyklá (tržní hodnota, obecná nebo obchodovatelná cena) 

Cena, za kterou je možné pozemek nebo objekt v daném místě a čase koupit či prodat.  

Cena se zjišťuje porovnáním autentických transakcí. Jestliže nemáme k dispozici 

srovnatelnou nemovitost, tak musíme určit náhradní metodiku.  

Do ceny se nepromítají osobní vztah kupujícího a prodávajícího, důsledky přírodních a 

jiných kalamit, atd. Podobně jako [21, str. 9]. 

 

4.2.7 Vlastní cena (tržní) 

Od zjištěné hodnoty se může výrazně odlišovat, jedná se o cenu při konkrétním prodeji 

respektive koupi. Není možné ji přesně stanovit. Dá se říct, že je to cena, za kterou je 

nemovitost či pozemek co nejrychleji prodán. 

 

4.2.8 Výchozí cena 

Výchozí cena se především užívá u nových staveb a je tím myšleno množství vynaložených 

peněžních prostředků. 

 

4.2.9 Stop cena 

Tímto pojmem je rozuměno, že zadám pokyn, když chci prodat či nakupovat cenné papíry. 

Cenné papíry na úrovni předem definované ztráty (nějaký limit např. 5% ztráty z ceny) a 

naopak nákup cenných papírů od předem definované ceny. 
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4.3 Typy cen smluvních 

4.3.1 Pevná cena 

Je to neměnná (fixní) cena zahrnující celou dodávku, která je udána ve smlouvě o dílo. Používá 

se při oceňování veřejných zakázek, při stavbách malých, relativně jednoduchých, s krátkou 

dobou výstavby nebo při stavbách soukromých investorů, a to především pokud jde o 

opakované projekty nebo stavby na klíč (typové nebo katalogové objekty). [6, str. 25]. 

Pevnou cenou může dojít k poměrně velkým ziskům, ale i ke ztrátám. Zisk je díky 

nepřehlednosti z pohledu investora. Ke ztrátám může dojít z důvodu skrytých hrozeb (př. 

Objekt se bude nacházet v místě, kde na části pozemku je zemina nestálá, což se zjistilo až po 

kopnutí do země. Musí se udělat hlubinné základy, jelikož by docházelo k nesymetrickému 

sedání stavby.) 

Pro stanovení pevné ceny je třeba mnoho zkušeností a také podobné projekty, které již 

v minulosti byly realizovány. 

 

4.3.2 Skladebná cena 

Představuje cenu sestavenou na základě pevných jednotkových cen dohodnutých pro jednotlivé 

stavební práce. [6, str. 25]. 

Tuto cenu můžeme použít, pokud známe podrobné skladby dodávek a prací na 

zakázce.  

Při použití skladebné ceny je třeba dbát především na úplnost a jednoznačnost popisů 

prací (přesné vymezení toho, co je oceněno dohodnuto jednotkovou cenou) a také na rozdíly 

mezi plánovaným a realizovaným (fakturovaným) množstvím. [6, str. 25]. 

Předchozí teorie, jsou hlavním faktorem ovlivňující cenu. 

 

4.3.3 Pohyblivá cena 

Představuje dvousložkovou cenu, která se skládá ze skutečně vzniklých nákladů výstavby a 

přirážky k těmto nákladům (zpravidla režie a zisk). [6, str. 25]. 

Tato cena je používána, jestliže nejsou známy všechny podrobnosti, především 

technologické postupy. 

 

4.3.4 Cílová cena 

Tato cena se sestavuje zprvopočátku jako cena pevná, ale při fakturaci jako cena pohyblivá.  

Typická je snaha o motivaci dodavatele k úsporám nákladů. Při překročení horního 

limitu smluvené ceny hradí veškeré nadlimitní náklady dodavatel. [6, str. 26]. 
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5. Praktický příklad rozpočtu RD 

5.1 Popis RD 

Rodinný dům je řešen jako samostatně stojící zděný, přízemní bungalov. 

 Zastavěná plocha RD 227 m² (dle zákona 350/2012 Sb.) 

 Podlahová plocha RD 179,87 m² (dle zákona 372/2001 Sb. ) 

 Dispozice 4 + KK + 2 x Garáž 

 Rozměry domu 18,45 x 16,75 m 

 

Detaily o RD viz příloha č.1 technická zpráva. 

 

5.2 Rozpočet 

viz přílohy 2 a 3 
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6. Rozbor konkrétních vybraných stavebních prací 

se zaměřením na materiál 

Vybral jsem 6 položek z rozpočtu, které v něm hrají cenově významnou roli. Cenu materiálu, 

jsem udával cenu pořízení. 

 

6.1 Sestupné řazení položek podle celkové ceny: 

Číslo Název položky Celková cena [Kč] 

1. 
Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 440 

mm pevnosti P 10 na MC 
216 322,00 

2. 
Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z 

betonu tř. C 12/15 
170 091,00 

3. 
Taška ražená drážková posuvná glazura 

Hranice 11 základní 27,7 x 46,5 cm 
119 246,80 

4. 
Izolace tepelná a zvuková Climatizer 

Plus bal. 13,6 kg (pytel) 
88 093,41 

5. 
Vápenocementová omítka štuková 
dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená 

strojně 
84 755 

6. Základové desky z betonu tř. C 12/15 72 300 

 

6.2 Podrobné rozebrání položek: 

 Název rozebírané položky 

 Celková cena rozebírané položky ze SW KROS 

 Tabulka s cenami ze SW KROS 

 Tabulka s cenami pouze materiálů od místních dodavatelů 

 Vyhodnocení rozdílů jednotlivých materiálů a procentuální vyjádření (procentuální 

vyjádření tím je myšleno, zda jsou levnější ceny ze SW KROS nebo ceny od 

místních dodavatelů). 
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6.2.1 Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 440 mm pevnosti P 10 na MC 

Celková cena za položku ze SW KROS: 216 322 Kč 

Ceny KROS: 

Popis MJ 
Jednotková 

cena 
Celkové 
množství 

Celková cena 

Voda pitná  m³ 40,60 2,58 104,92 

Směs maltová suchá Cemix 
011/905 zdící 5 MPa bal. 

t 3 120,00 9,57 29 872,36 

Cihla děrovaná 
POROTHERM 44 P+D 
440x247x238 mm P10 

KS 64,80 2 048,00 132 711,44 

Cihla děrovaná 
POROTHERM 44 1/2 K 
440x125x238 cm P8, P10 

KS 42,10 62,00 2 586,64 

Dělník Nh 105,00 23,04 2 419,22 

Dělník Nh 118,00 110,08 12 989,54 

Dělník Nh 140,00 14,08 1 971,22 

Dělník Nh 105,00 42,24 4 435,23 

Míchačka stavební objem 
bubnu 150 l 

Sh 7,83 16,54 129,49 

 

Ceny místních dodavatelů: 

Popis MJ 
Jednotková 

cena 
Celkové 
množství 

Celková cena 

Voda pitná  m³    

Směs maltová suchá Cemix 
011/905 zdící 5 MPa bal. 

t 2 040,00 9,57 19 584,00 

Cihla děrovaná 
POROTHERM 44 P+D 
440x247x238 mm P10 

KS 46,20 2 048,00 94 618,00 

Cihla děrovaná 
POROTHERM 44 1/2 K 
440x125x238 cm P8, P10 

KS 32,20 62,00 1 996,00 

Dělník Nh    

Dělník Nh    

Dělník Nh    

Dělník Nh    

Míchačka stavební objem 
bubnu 150 l 

Sh    
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Vyhodnocení rozdílů: 

Směs maltová suchá Cemix 011/905 zdící 5 MPa bal. 

Rozdíl cen 2 600-2 040=560 Kč 

Procentuální rozdíl cen 21,54% 

Levnější cenová nabídka je od DEK stavebniny Olomouc (internet) 

přepočet:  pytel 40kg cena 81,6 Kč 

 40*25 = 1 000kg 

 40*15 =    600kg 

 9*25+15= 240 pytlů 

 240*81,6= 19 584 Kč 

 

Cihla děrovaná POROTHERM 44 P+D 440x247x238 mm P10 

Rozdíl cen 58,5-46,2=12,3 Kč 

Procentuální rozdíl cen 21,03% 

Levnější cenová nabídka je od DEK stavebniny Olomouc (internet) 

 

Cihla děrovaná POROTHERM 44 1/2 K 440x125x238 cm P8, P10 

Rozdíl cen 38,6-32,2=6,4 Kč 

Procentuální rozdíl cen 16,58% 

Levnější cenová nabídka je od DEK stavebniny Olomouc (internet) 
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6.2.2 Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 

betonu tř. C 12/15 

Celková cena za položku ze SW KROS: 170 091 Kč 

Ceny KROS: 

Popis MJ 
Jednotková 

cena 
Celkové 
množství 

Celková cena 

Voda pitná  m³ 40,60 3,64 147,95 

Směs pro beton C 12/15 do 
22 mm kamenivo 

m³ 2 230,00 34,08 75 994,78 

Dílec bednící BD500 
400x500x250 mm 

kus 61,20 934,00 57 139,63 

Dělník Nh 118,00 64,71 7 635,63 

Dělník Nh 140,00 11,09 1 553,01 

Dělník Nh 105,00 44,93 4 717,26 

Dělník Nh 132,00 9,24 1 220,22 

Stojník Nh 105,00 4,34 456,20 

Ponorný vibrátor s hlavicí D 
50 mm s měničem 
frekvencí 

Sh 53,10 4,07 215,98 

 

Ceny místních dodavatelů: 

Popis MJ 
Jednotková 

cena 
Celkové 
množství 

Celková cena 

Voda pitná  m³    

Směs pro beton C 12/15 do 
22 mm kamenivo 

m³ 1 765,00 34,08 60 151,00 

Dílec bednící BD500 
400x500x250 mm 

kus 33,90 934,00 31 672,00 

Dělník Nh    

Dělník Nh    

Dělník Nh    

Dělník Nh    

Stojník Nh    

Ponorný vibrátor s hlavicí D 
50 mm s měničem 
frekvencí 

Sh    
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Vyhodnocení rozdílů: 

Dílec bednící BD500 400x500x250 mm 

Rozdíl cen na MJ 45,2-33,9=11,3 Kč 

Procentuální rozdíl cen 25% 

Levnější cenová nabídka je od DEK stavebniny Olomouc (internet) 

 

Směs pro beton C 12/15 do 22 mm kamenivo 

Rozdíl cen na MJ 1 819-1 765=54 Kč 

Procentuální rozdíl cen 2,97% 

Levnější cenová nabídka je od CEMEX Náklo (internet) 

 

 

6.2.3 Taška ražená drážková posuvná glazura Hranice 11 základní 27,7 x 46,5 cm 

Celková cena za položku ze SW KROS: 119 246,80 Kč 

Ceny KROS: 

Popis MJ 
Jednotková 

cena 
Celkové 
množství 

Celková cena 

Taška ražená drážková 
posuvná glazura Hranice 11 
základní 27,7 x 46,5 cm 

kus 47,20 2 474,00 116 772,80 

 

 

Ceny místních dodavatelů: 

Popis MJ 
Jednotková 

cena 
Celkové 
množství 

Celková cena 

Taška ražená drážková 
posuvná glazura Hranice 11 
základní 27,7 x 46,5 cm 

kus 24,27 2 474,00 60 043,98 

 

Vyhodnocení rozdílů: 

Taška ražená drážková posuvná glazura Hranice 11 základní 27,7 x 46,5 cm 

Rozdíl cen 47,20-24,27=22,93Kč 

Procentuální rozdíl cen 48,58% 

Levnější cenová nabídka je od DEK stavebniny Olomouc (internet) 
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6.2.4 Izolace tepelná a zvuková Climatizer Plus bal. 13,6 kg (pytel) 

Celková cena za položku ze SW KROS: 88 093,41Kč 

Ceny KROS: 

Popis MJ 
Jednotková 

cena 
Celkové 
množství 

Celková cena 

Izolace tepelná a zvuková 
Climatizer Plus bal. 13,6 kg 
(pytel) 

kg 32,00 2 629,65 84 148,80 

 

Ceny místních dodavatelů: 

Popis MJ 
Jednotková 

cena 
Celkové 
množství 

Celková cena 

Izolace tepelná a zvuková 
Climatizer Plus bal. 13,6 kg 
(pytel) 

kg 32,35 2 629,65 85 069,18 

 

Vyhodnocení rozdílů: 

Izolace tepelná a zvuková Climatizer Plus bal. 13,6 kg (pytel) 

Rozdíl cen 32,35-32,00=0,35Kč  

Procentuální rozdíl cen 1,08% 

Levnější cenová nabídka je od KROS  

přepočet:  pytel 13,6kg cena 440 Kč 

 440/13,6= 32,35 Kč/kg 
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6.2.5 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně 

Celková cena za položku ze SW KROS: 84 755 Kč 

Ceny KROS: 

Popis MJ 
Jednotková 

cena 
Celkové 
množství 

Celková cena 

Voda pitná  m³ 40,60 2,96 120,34 

Směs maltová suchá Cemix 
033 vnitřní štuk jemný 0,4 
mm bal. 30kg 

t 4 720,00 1,22 5 749,26 

Směs maltová suchá Cemix 
012 strojní jádrová 1,2 mm 

t 4 120,00 6,32 26 046,18 

Dělník Nh 105,00 9,26 972,60 

Dělník Nh 89,50 27,79 2 487,07 

Dělník Nh 140,00 134,31 18 803,57 

Míchačka stavební objem 
bubnu 150 l 

Sh 7,83 4,08 31,91 

Omítací zařízení výkon 1,1 
kW 12 kg/min 

Sh 21,70 13,15 285,43 

 

Ceny místních dodavatelů: 

Popis MJ 
Jednotková 

cena 
Celkové 
množství 

Celková cena 

Voda pitná  m³    

Směs maltová suchá Cemix 
033 vnitřní štuk jemný 0,4 
mm bal. 30kg 

t 2 400 1,22 2 952 

Směs maltová suchá Cemix 
012 strojní jádrová 1,2 mm 

t 3 060 6,32 19 339 

Dělník Nh    

Dělník Nh    

Dělník Nh    

Míchačka stavební objem 
bubnu 150 l 

Sh    

Omítací zařízení výkon 1,1 
kW 12 kg/min 

Sh    
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Vyhodnocení rozdílů: 

Směs maltová suchá Cemix 033 vnitřní štuk jemný 0,4 mm bal. 30kg 

Rozdíl cen 4 200-2 400=1 800 Kč 

Procentuální rozdíl cen 42,86% 

Levnější cenová nabídka je od DEK stavebniny Olomouc (internet) 

přepočet:  pytel 30kg cena 72 Kč 

 30*33 =   990 kg 

 30*41= 1 230 kg 

 41*72= 2 952 Kč 

 

Směs maltová suchá Cemix 012 strojní jádrová 1,2 mm 

Rozdíl cen 3 600-3 060=540Kč 

Procentuální rozdíl cen 15% 

Levnější cenová nabídka je od DEK stavebniny Olomouc (internet) 

přepočet:  pytel 40kg cena 122,4 Kč 

 40*25 = 1 000kg 

 40*8 =      320kg 

 6*25+8= 158 pytlů 

 158*122,4= 19 339 Kč 
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6.2.6 Základové desky z betonu tř. C 12/15 

Celková cena za položku ze SW KROS: 72 300 Kč 

Ceny KROS: 

Popis MJ 
Jednotková 

cena 
Celkové 
množství 

Celková cena 

Voda pitná  m³ 40,60 3,85 156,51 

Směs pro beton C 12/15 do 
22 mm kamenivo 

m³ 2 230,00 30,30 67 569,00 

Dělník Nh 105,00 5,82 611,10 

Dělník Nh 105,00 7,80 819,00 

Stojník Nh 105,00 3,90 409,50 

Ponorný vibrátor s hlavicí D 
50 mm s měničem 
frekvencí 

Sh 53,10 3,60 191,16 

 

Ceny místních dodavatelů: 

Popis MJ 
Jednotková 

cena 
Celkové 
množství 

Celková cena 

Voda pitná  m³    

Směs pro beton C 12/15 do 
22 mm kamenivo 

m³ 1 765,00 30,30 53 480,00 

Dělník Nh    

Dělník Nh    

Stojník Nh    

Ponorný vibrátor s hlavicí D 
50 mm s měničem 
frekvencí 

Sh    

 

Vyhodnocení rozdílů: 

Směs pro beton C 12/15 do 22 mm kamenivo 

Rozdíl cen 1 819-1 765=54 Kč 

Procentuální rozdíl cen 2,97% 

Levnější cenová nabídka je od CEMEX Náklo (internet) 
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7. VYHODNOCENÍ 

Procentuální vyhodnocení šesti položek z rozpočtu se zaměřením na ceny materiálů a 

to cenu pořízení.  

Toto srovnání pojednává o rozdílu cen mezi softwarovým programem KROS a místními 

dodavateli.  

Srovnávací ceny materiálů jsem bral u nejbližších dodavatelů od místa, kde se bude 

dům nacházet.  

Jestliže se bralo více materiálů od jednoho dodavatele, udělal jsem aritmetický průměr 

z procent. 

 

Procentuální vyhodnocení: 

Ceny místního 
dodavatele 

Ceny ze SW 
Procentuální rozdíl 

cen 
Lepší cenová nabídka 

od: 

DEK stavebniny 
Olomouc 

KROS 27,23% 
DEK stavebniny 

Olomouc 

CEMEX Náklo KROS 2,97% CEMEX Náklo 

CIUR a.s. Olomouc KROS 1,08% KROS 

 

 

 

Celkový procentuální rozdíl mezi cenou místních dodavatelů a SW programem KROS je  

 (27,23+2,97-1,08)/3=9,7 % 
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8. ZÁVĚR 

Tématem této bakalářské práce bylo „Ceny stavebních prací a stavebních objektů“. 

Rozpočet tvoří vybrané konstrukce, jak již je zmíněno v úvodu. 

V úvodu jsem se také zmínil o historii, jednak obecně, což bylo jen okrajově, a také 

samozřejmě o historii ve stavebnictví. Postupem času se oceňování stavebních prací vyvíjelo, 

což můžeme vidět v tabulce Vývoj rozpočtování ve stavebnictví. 

Některé základní pojmy jsem rozebral dopodrobna. U jiných však podrobné rozebrání 

nebylo nutné, jelikož význam pojmu je jasný po vyjádření jednou větou. 

Postup při sestavování rozpočtu stavebního objektu mohu shrnout takto: „Najít, ověřit, 

spočítat a zapsat!“. 

Jednotlivé rozbory cen jsem se snažil vystihnout co nejstručněji a zároveň, aby byl 

pochopen význam. Načež typy rozpočtů jsem pojal z jednoho pohledu trochu obsáhleji, ale 

zároveň stručně a jasně. Snažil jsem se zachytit nejdůležitější informace. 

Rozpočet je vypracován v softwarovém programu KROS Plus, který je produktem ÚRS 

Praha a.s.. Tento rozpočet konkrétního RD jež bude stát v obci Rozvadovice, je z mého pohledu 

dopodrobna propracován a neměli by být obtíže, i kdyby došlo k nějakým úpravám. Výkaz 

výměr je opravdu podrobný. 

Jako poslední bod této bakalářské práce je rozbor konkrétních vybraných prací se 

zaměřením na materiál. Pro mou lepší orientaci jsem bral ceny pořízení. Vybral jsem 6 položek 

z rozpočtu, které v něm hrají cenově významnou roli. Tyto ceny materiálu ze softwaru KROS 

Plus jsem porovnal s místními dodavateli. Po sečtení mi vyšlo, že od místních dodavatelů 

těchto 6 položek se liší o cca 9,7 %. Tedy, když se vezme cena materiálu od místních 

dodavatelů, bude cena nižší. 

Závěrem chci říct, že pro zpracování rozpočtu je největší prioritou kvalitně a podrobně 

zpracovaná projektová dokumentace a výkaz výměr. 
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11. SEZNAM ZKRATEK  

HSV  hlavní stavební výroba 

PSV  přidružená stavební výroba (řemesla) 

VRN  vedlejší rozpočtové náklady 

ZRN  základní rozpočtové náklady 

DPH  daň z přidané hodnoty 

RUSO  rozpočtové ukazatele stavebních objektů 

KROS  program na rozpočtování 

RD  rodinný dům 

BD  bytový dům 

DSP  dokument pro stavební povolení 

DUR  dokument k územnímu řízení 

HZS  hodinová zúčtovací sazba 

JKSO  jednotná klasifikace stavebních objektů 

TSKP  třídník stavebních konstrukcí a prací 

OP  obestavěný prostor 

ZP  zastavěná plocha 

SO  stavební objekt 

RU  rozpočtovací ukazatel 

d  průměr, vnější průměr potrubí nebo trubky 

DN  jmenovitá světlost 

ESP  druh polystyrenu 

MVC  malta vápenocementová 

PVC  polyvinylchlorid 

ŽB  železobeton 

SW  software 
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