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ABSTRAKT  

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zadávací dokumentace 
rekonstrukce bytů a její optimalizaci pro urychlení projektových a rozpočtových 
prací. 

Práce se zabývá problematikou cen, rozpočtů a projektovou dokumentací. 
Dále uvádí nejčastější vady jejich možné opravy.  

Metodika optimalizace je bodově sepsána a následně vysvětlena na případové 
studii. 

Závěrem práce je porovnání zadávací dokumentace a optimalizované 
dokumentace pro výběr dodavatele (zhotovitele) stavby. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
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ABSTRACT  

The bachelor thesis is focused on the issue of tender documentation for flats 
reconstruction and its optimization to accelerate projecting and budgeting works. 

The thesis deals with the issue of prices, budgets and project documentation. 
Furthermore, the most common defects of their possible repair.  

Optimization methodology is point-written and explained on example. 

The conclusion of the thesis is a comparison of tender documentation 
and optimized documentation for the selection of the contractor (contractor) 
of the building. 
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price, budget, documentation, apartment, reconstruction, optimization 
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Úvod 

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zadávací dokumentace 
rekonstrukce bytů a její optimalizaci. 

Města mají desítky bytů, které jsou na prahu morální životnosti, a proto vyžadují 
nutnou rekonstrukci. Tyto byty jsou v současném stavu nepronajmutelné, 
a tudíž městu tvoří pouze náklad. Proto roste čím dál větší tlak na urychlení 
výstavby a všech souvisejících procesů včetně projekčních prací oprav a jejich 
následné ocenění.  

Cílem této práce je analyzovat problematiku zadávací dokumentace a navrhnout 
následnou optimalizaci pro urychlení dalších prací. Proto má tato práce velký 
význam pro všechny účastníky výběrového včetně projektantů a rozpočtářů.  

Celá myšlenka optimalizace je založena na jisté podobnosti všech opravovaných 
bytů. Většinou se jedná o podobné skladby podlah, podobné dispozice, 
podobné kuchyňské linky apod. Proto je možné vytvořit dopředu agregované 
položky, které obsahují všechny práce a jsou vztaženy k jisté měrné jednotce. 

Pro lepší představu by si mohl projektant už ve fázi přípravy (zaměření objektu, 
průzkumné sondy, …) navrhnout jisté práce ze zmíněných agregovaných položek. 
Tyto položky budou tedy v průzkumu, ve výkresech i v samotném finálním 
položkovém rozpočtu. 

Má to za následek: 

1) urychlení průzkumné, výkresové a rozpočtové části 

2) eliminace možných chyb, které vzniknou při tvorbě položkového rozpočtu  

3) částečná automatizace při tvorbě rozpočtů 

Práce se tedy zabývá problematikou cen, rozpočtů a projektovou dokumentací. 
Dále uvádí nejčastější vady jejich opravy.  

Metodika optimalizace je bodově sepsána a následně vysvětlena na případové 
studii. 

Závěrem práce je porovnání zadávací dokumentace a optimalizované 
dokumentace pro výběr dodavatele (zhotovitele) stavby. 
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1 Ceny ve stavebnictví 

1.1 Úvod 

„Cena zboží je v obecném slova smyslu určena množstvím peněz, za které směníme 
jednotku žádaného zboží. I když se názory na utváření (resp. určení) této hodnoty různí, 
je pro ně cena především penězi vyjádřená hodnota zboží.  

Ceny jednotlivých směnných procesů v národním hospodářství tvoří ve svém souhrnu 
cenovou soustavu.“ (1) 

Ceny ve stavebnictví zahrnují: 

- Ceny v investiční výstavbě (novostavby, rekonstrukce, modernizace): 

- Ceny nemovitostí (určení ceny stávajících staveb)  

Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcemi městských bytů, a tedy spadá 
do kategorie cen v investiční výstavbě.  

1.2 Zákony a vyhlášky 

Základními právními předpisy, které upravují ceny ve stavebnictví jsou: 

Zákon č. 526/1990 Sb. - Zákon o cenách ze dne 27. listopadu 1990 

- Tento zákon se zabývá regulací a kontrolou cen výrobků, prací a služeb 
pro včetně cen zboží z dovozu a cen zboží určeného pro vývoz.  

Vyhláška č. 450/2009 Sb. - ze dne 11. prosince 2009, kterou se provádí 
zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 

- Tato vyhláška řeší evidenci a kalkulaci ceny.  

- V příloze č. 1 je například uvedená struktura ceny zboží podléhajícího věcnému 
usměrňování ceny:  

1. Přímý materiál 
2. Přímé mzdy 
3. Ostatní přímé náklady 
4. Nepřímé náklady 
Z toho: a) Výrobní režie 

b) Správní režie 
c) Odpisy, u pronajatého majetku výše nájemného 

5. Ostatní náklady 
6. Zisk 
7. Cena celkem (2) 
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Zákon č. 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek ze dne 19. dubna 2016 

- Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje například 
pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zvláštních postupů 
předcházejících jejich zadání 

Vyhláška č. 169/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr ze dne 12. května 2016 

- Vyhláška stanoví rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Zákon č. 151/1997 Sb. - Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů 
(zákon o oceňování majetku) ze dne 17. června 1997 

- Zákon upravuje způsoby oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot.  

Vyhláška č. 441/2013 Sb. - Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku 
(oceňovací vyhláška) ze dne 17. prosince 2013.  

- Vyhláška stanovuje ceny, koeficienty, přirážky a srážky k cenám a postupy 
při uplatnění způsobů oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot. 

1.3 Základní pojmy 

 Cena 

„Cena zboží je v obecném slova smyslu určena množstvím peněz, za které směníme 
jednotku žádaného zboží. I když se názory na utváření (resp. určení) této hodnoty různí, 
je pro ně cena především penězi vyjádřená hodnota zboží“ (1) 

Zákon o cenách cenu definuje jako peněžní částku, která je sjednaná při nákupu 
a prodeji zboží dle §2 a 13 nebo určená dle zvláštního předpisu k jiným účelům 
než k prodeji. (2) 

 Náklady 

Náklady představují spotřebování určitého zdroje, které je obvykle spojeno 
se souběžným nebo budoucím výdajem peněz. Jde o účtovou třídu 5. 

 Výnosy 

Představují peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité 
období. Není rozhodující vystavení faktury ale provedení daného výkonu. 
Jde o účtovou třídu 6.  

Rozdíl mezi výnosy a náklady tvoří hospodářský výsledek.  
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 Kalkulace 

Způsob, jak ocenit danou práci nebo položku se nazývá kalkulace. 
Řídí se kalkulačním vzorcem, který zohledňuje všechny vstupující náklady. 

Cena = Přímý materiál + Přímé mzdy + Ostatní přímé náklady + Výrobní režie + 
Správní režie + Odpisy, u pronajatého majetku výše nájemného + Ostatní náklady 
+ Zisk 

 Kalkulační jednice 

Je to určitý výkon vymezený na určitou měrnou jednotku (m, m2, m3, kg, …)  

 Rozpočet 

Je to soupis všech položek daného záměru doplněný o množství (včetně měrné 
jednotky) a jednotkové ceny. Součin množství a jednotkově ceny tvoří cenu 
položky. Suma položek je pak cenou díla. Dále v kapitole č. 2 

 Výkaz výměr 

„Podkladem pro sestavení rozpočtu je výkaz výměr. Je to výpočet množství jednotek 
oceňovaných prací. Sestavuje se v podrobnosti, kterou umožňuje technická 
dokumentace. Důležité je přitom stanovení pravidel a způsobu měření množství 
konstrukcí a prací.“ (1)  

  Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP) 

Jedná se o třídník, který má za úkol přehledně rozčlenit jednotlivé práce dle dané 
struktury: 

0: Vedlejší rozpočtové náklady 
1: Zemní práce 
2: Zakládání, zpevňování hornin 
3: Svislé a kompletní konstrukce 
4: Vodorovné konstrukce 
5: Komunikace pozemní 
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní 
7: Konstrukce a práce PSV 
8: Vedení dálková a přípojná 
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 

  Hlavní stavební výroba – HSV 

Někdy označována jako hrubá stavební výroba. Z názvu vyplývá, že se jedná 
o práce hrubé stavby. Z třídníku TSKP jsou to položky 1 až 9 mimo číslo 7.  
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  Přidružená stavební výroba – PSV 

Jedná se tzv. řemesla kde se zpravidla oceňuje zvlášť práce a zvlášť specifikace. 
Patří sem všechny položky dílu 7 z třídníku TSKP.  

 Montáže – M 

Mezi montáže patří práce, které nejsou zahrnuty ve stavebních položkách HSV 
a PSV. Jedná se o tzv M položky, které jsou řazeny dle dříve platných montážních 
ceníků.  Patří sem např: elektroinstalace, montáže potrubí apod. 

 
Obrázek 1 - rozpočet stavebního objektu, zdroj: MARKOVÁ, L. Ceny ve stavebnictví – průvodce studiem 

předmětu BV03 

 Typy položek 

Stavební položka: 

Položka, která obsahuje práci, materiál i stroje.  

Například položka č. 311237144R00 (zdivo PTH 30 Profi P10, tl.300 mm) 
má ve skladbě materiál (keramická tvárnice, lepidlo, voda), práci (zedník, tesař, 
lešenář, stavební dělník) a stroj (pila stolní). 
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Montážní položka: 

Jedná se o položku, která obsahuje pouze práci. Její popis je zpravidla „montáž, 
kladení, …“ Materiál se ocení zvlášť ve specifikaci. 

Specifikace: 

Toto označení platí pro položky jejichž dodávka neobsahuje materiál. 
Množství se tedy určí zvlášť a bývá doplněno o ztratné. 

Ztratné: 

Nutný prořez, prostřih, přesah apod. Bývá stanoven v procentech. 

Agregované položky  

Jedná se o položky, které slouží k sestavení orientační ceny stavebního díla. 
Bývají to kombinace položek HSV a PSV. Cena těchto položek je pak tvořena 
součtem cen položek v ní obsažené.  Položky mají své vlastní číslování. 

Agregované položky se dají použít i v úrovni prováděcí dokumentace 
ale jen za předpokladu, že popis a obsah položky se shoduje s danou konstrukcí. 
Ceny těchto položek mají však pouze orientační charakter. 

Variantní položky 

Jedná se o položky, které obsahují práci i materiál, a to v případě prací PVS. 
Podobně jako u agregovaných položek urychlují tvorbu rozpočtu.  

Např.: položka č. 776521200RV1  

Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl), včetně vinylové 
podlahoviny tl. 2 mm 

Přesuny hmot 

Část vnitro-staveništní dopravy. Pro práce HSV se uvažují jednou položkou 
dohromady. Pro práce PSV se uvažuje přesun hmot v každém použitém ceníku 
zvlášť. Měrnou jednotkou pro přesuny je hmotnost (tuna) nebo procentuální 
sazba. 

2 Stavební rozpočet 

„Cenu skladebně oceněním konstrukčních prvků nazýváme rozpočet. Rozpočet 
je nejrozšířenějším typem ceny. Struktura rozpočtu závisí především na: 

- na účelu, pro který je rozpočet zpracován, 

- na míře podrobnosti dokumentace stavby, 

- na použitých oceňovacích podkladech.“ (1) 
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2.1 Souhrnný rozpočet 

„Souhrnný rozpočet sestavuje investor pro výpočet celkové ceny stavebního díla. 
Tato cena je vstupní informací pro propočet efektivnosti zamýšlené investice.“ (1) 

Struktura souhrnného rozpočtu není v ČR pevně dána. Nejčastěji se člení náklady 
do jednotlivých kapitol, tzv. 11 hlav: 

I Projektové a průzkumné práce 

II Provozní soubory 

III Stavební objekty 

IV Stroje a zařízení 

V Umělecká díla 

VI Vedlejší náklady 

VII Ostatní náklady 

VIII Rezerva 

IX Jiné investice  

X Vyvolané náklady 

XI Náklady na investorskou činnost 

Toto členění vychází z již neplatné (ale používané) vyhlášky č. 5/1987 Sb. 

2.2 Rozpočtový ukazatel stavebního objektu 

Rozpočtové ukazatele slouží ke zjednodušení rozpočtování, zejména pro cenové 
nabídky.  

Využití RU spočívá v porovnání stavebních objektů již realizovaných 
s nově připravovanými. Proto musí být ukazatele vztaženy na vhodnou měrnou 
jednotku. Nejčastěji jsou využívány měrné jednotky: 

- Účelové (1 bytová jednotka, 1 lůžko, …) 

- Technické (m3 obestavěného prostoru, m2 zastavěné plochy, m2 užitné plochy, 
m délky vedení, …) (1) 

Rozpočtové ukazatele jsou zpracovány v katalozích odbornými organizacemi. 
Jedná se o nejméně podrobný výpočet ceny stavebního objektu. Cena se vypočte 
jako množství dané měrné jednotky krát patřičný rozpočtový ukazatel. 

Např.: OP [m3] x RU [Kč/m3]= náklady na SO [Kč].  
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2.3 Položkový rozpočet 

V porovnání se stanovením ceny pomocí rozpočtového ukazatele patří sestavení 
položkového rozpočtu k nejpodrobnějšímu výpočtu, a vede tedy i nejpřesnějšímu 
výsledku.  

Je to soupis všech položek doplněný o množství (včetně měrné jednotky) 
a jednotkové ceny. Součin množství a jednotkově ceny tvoří cenu položky. 
Suma položek je pak cenou díla. 

Položkový rozpočet se dělí na práce dle TSKP: 

HSV: 
1. Zemní práce 
2. Základy 
3. Svislé a kompletní  
4. vodorovné konstrukce 
5. komunikace 
6. úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvor 
8. trubní vedení 
9. ostatní konstrukce a práce, bourání 

PSV: 
71 izolace 
72 zdravotní technické instalace 
73 ústřední vytápění 
77 podlahy 

PRÁCE MONTÁŽNÍ:  
21-M elektromontáže 
23-M montáže potrubí 
24-M montáže vzduchotechnických zařízení 

 V rámci urychlení rozpočtování se častou používají agregované položky 
nebo tzv. variantní položky (montáž + materiál v jedné položce).  

„Ceny stavebních konstrukcí a prací i montážních prací jsou vztaženy na základní 
kalkulační jednici, kterou je konstrukční prvek.“ (1) 

Pro správné ocenění je velmi důležité znát obsah ceny dané položky.  

2.4 Postup sestavení položkového rozpočtu 

Postup sestavení rozpočtu není dán žádným zákonem nebo vyhláškou. 
Obecný postup muže být například tento: 

„Základní náklady: 
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- sestavení výkazu výměr ve vazbě na katalogy popisů a směrných cen stavebních 
prací, 

- ocenění výkazu výměr cenami z katalogů za položky, které v ceně neobsahují 
materiál se řadí specifikace materiálu, 

- součinem výměry a jednotkové ceny u každé položky se získávají základní náklady 
jednotlivých položek dodávek a prací a výpočet základních nákladů jednotlivých 
stavebních dílů v členění podle TSKP, 

- současně se vypočítává u každé položky hmotnost, celková hmotnost prací HSV 
a celková hmotnost jednotlivých řemeslných oborů PSV slouží pro výpočet přesunu 
hmot, 

- výpočet základních nákladů jednotlivých stavebních dílů v členění podle obvykle 
používaných třídníků (TSKP) 

- rekapitulace základních nákladů HSV a PSV, 

- ceny subdodávek 

Vedlejší náklady 

Náklady kompletační činnosti 

Krycí list rozpočtu stavebního objektu se základními údaji a výslednou rozpočtovou 
cenou.“ (1) 
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2.5 Položkový rozpočet pro veřejné zakázky – soupis prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr 

Základními právními předpisy, které upravují strukturu soupisu prací pro veřejné 
zakázky je: 

vyhláška č. 169/2016 Sb. - o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
ze dne 12. května 2016 

Soupis prací, dodávek a služeb pro veřejné zakázky musí být sestaven na základě 
dokumentace pro výběr zhotovitele ve veřejné zakázce. Ta svým rozsahem 
a obsahem odpovídá dokumentaci pro provádění stavby (více v kapitole č.3). 

Soupis prací s výkazem výměr pro veřejné zakázky se tvoří stejným způsobem 
jako „klasický“ položkový rozpočet dle pravidel v odstavci 2.4 ale má pár omezení 
a náležitostí na které je potřeba při tvorbě myslet. 

 Soupis prací § 3 

Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací 
podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, 
které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce. (3) 

 Struktura soupisu prací §4 

Struktura odpovídá členění dle dokumentace pro zadání stavby a člení se na stavební 
objekty, inženýrské objekty, provozní soubory nebo ostatní a vedlejší náklady. (3) 

 Položky soupisu prací § 5 

(1) Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky 
nebo služby, který obsahuje jejich technické a kvalitativní podmínky v souladu 
s dokumentací pro zadání stavebních prací. 

(2) Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících 
obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující porovnatelné 
ocenění tohoto obsahu. (3) 

  Obsah položky soupisu prací § 6 

Každá položka ze soupisu prací musí obsahovat: 

a) pořadové číslo položky, 
b) označení cenové soustavy podle § 11, pokud je použita, 
c) kód položky podle cenové soustavy podle § 11, pokud byla cenová soustava 
podle § 11 použita, 



 

 Stránka 20 z 67   

d) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, 
s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací 
a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky, 
e) měrnou jednotku, 
f) množství, 
g) výkaz výměr k uvedenému množství, s výjimkou případů, kdy není výpočet 
pro stanovení množství položky soupisu prací potřebný. (3) 

 Výkaz výměr § 7 

(1) Ve výkazu výměr zadavatel uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného 
množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část 
dokumentace pro zadání stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, 
nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci 
pro zadání stavebních prací. 

(2) Výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám soupisu prací, může být uveden 
jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem. (3) 

 Vedlejší a ostatní náklady § 8, § 9, § 10 

(1) Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách 
soupisu prací stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, 
ale se zhotovením stavby souvisí. 

(2) Podrobnost popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit 
stanovení ceny dané práce nebo činnosti. (3) 

Vedlejší náklady: vybudování a provoz zařízení staveniště, ztížené podmínky 
související s umístěním stavby, …  

Ostatní náklady: vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, 
geodetické zaměření stavby, … 

 Cenová soustava § 11 

(1) Cenovou soustavou se rozumí uspořádaný soubor informací o stavebních 
a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný 
popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky 
pro možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny. (3) 
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3 Dokumentace objektu 

3.1 Úvod 

Projektová dokumentace je soubor výkresů a textových částí, které jednoznačně 
určují řešený objekt. 

Rozsah a obsah dokumentace stavebního díla je dán vyhláškou o dokumentaci 
staveb č. 499/2006 Sb. Tato vyhláška nabyla účinnosti dne 1.ledna 2007. 
Následně byla vydána novela a aktuální znění se váže k datu 1.ledna 2018. 

„Dokumentace nebo projektová dokumentace zpracovaná dle této vyhlášky musí vždy 
obsahovat části A až D. K dokumentaci se přikládá dokladová část.“ (4)   

A. Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
A.3 Seznam vstupních podkladů 

B. Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
B.2 Celkový popis stavby 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
B.4 Dopravní řešení 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
B.8 Zásady organizace výstavby 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

C. Situační výkresy 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
C.2 Katastrální situační výkres 
C.3 Koordinační situační výkres 
C.4 Speciální situační výkres 

D. Dokumentace objektů 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

E. Dokladová část 
Obsahuje závazná stanoviska dotčených orgánu státní správy (DOSS) a vyjádření 
správců inženýrských sítí (IS). 

V následujících odstavcích je definováno několik základních pojmů. 
Dále jsou popsány nejdůležitější typy dokumentací stavebního objektu včetně 
rozsahu a obsahu. Části A, B, C se obsahem zásadně nemění. Jedná se pouze 
o větší podrobnosti a rozpracovanost.  

Největší rozdíly jsou patrné v části D – dokumentace objektů. 
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3.2 Základní pojmy 

 Stavba  

Definice dle stavebního zákona: 

„Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní 
technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební 
výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba 
je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje 
také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba 
pro reklamu.“ (4) 

Stavbou se může označovat i stavební dílo v době provádění. Stavbu může 
provádět zhotovitel (stavební podnikatel nebo svépomocí). 

 Stavebník a investor 

„Stavebníkem je osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje 
provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, 
a dále osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde 
o stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; 
stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby.“ (4) 

Jako investor je někdy označován subjekt nebo osoba která je pořizovatelem 
stavby. Většinou jde ale o záměnu pojmu stavebník a pojmu investor. Pokud bude 
investice směřovat do stavebního díla, je pojem na místě. Investor ale nemusí být 
totožný se stavebníkem.  

Toto často chybné označení (dle stavebního zákona) plyne z historicky užívaného 
termínu investor stavby a dalších souvisejících užívaných pojmů například 
TDI – technický dozor investora vs. TDS – technický dozor stavebníka 

 Zhotovitel 

Zhotovitelem se rozumí subjekt, který provádí stavbu. Muže se jednat o stavební 
firmu (právnická osoba – PO) nebo mohu stavbu řešit svépomocí za přítomnosti 
stavebního dozoru.  

Stavební firma – stavební podnikatel 

„Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci 
zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, pokud v odstavcích 
3 a 4 není stanoveno jinak. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž 
provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli 
takového oprávnění.“ (4) 
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Stavba svépomocí 

„Může stavebník sám pro sebe provádět 

a) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 103, s výjimkou 
§ 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8, 

b) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 104.“ (4) 

§ 103: Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební 
povolení ani ohlášení 

§ 104: jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí 
ohlášení 

 Stavební dozor 

„Stavebním dozorem je odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný 
osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru 
nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe 
při provádění staveb.“ (4) 

 Technický dozor stavebníka – TDS 

TDS (dříve známý jako TDI) je technický dozor, jenž hájí zájmy technicky 
nevzdělaného stavebníka. Jinak řečeno, je to osoba, jenž dohlíží nad zhotovitelem 
stavby. Jeho úkolem je, aby byla stavba zhotovena dle správných technologických 
postupů a technických řešení. Má právo zapisovat do stavebního deníku, 
účastnit se kontrolních dnů apod. 

TDS je povinný pouze u staveb financovaných z veřejného rozpočtu.  

„U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel 
jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka 
nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního 
předpisu14). Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba 
oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor 
projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací.“ (4) 

 Autorský dozor projektanta  

Je činnost zpracovatele projektové dokumentace zajištěna smluvním vztahem 
mezi projektantem a stavebníkem po dobu provádění stavby. Autorským dozorem 
se ověřuje zejména soulad mezi prováděnou stavbou a projektovou dokumentací.  
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 Stavební deník 

„Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu 
musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající 
se provádění stavby; u ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. e) 
až k) postačí jednoduchý záznam o stavbě.“ (4) 

Je to tedy základní dokument o dění na stavbě. Zapisují se do něho veškeré 
činnosti, které proběhly daný pracovní den na stavbě, prohlídky, kontroly 
nebo například i změny oproti schválené projektové dokumentaci. Je důležitý 
pro stavební úřad ale i pro další možné soudní spory mezi zhotovitelem 
a stavebníkem.  

 Staveniště 

„Staveništěm se rozumí místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce 
nebo na kterém se stavba odstraňuje; zahrnuje stavební pozemek, popřípadě 
zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu 
vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné 
stavby.“ (4) 

 Údržba stavby 

„Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, 
aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost.“ 
(4) 

 Dotčené orgány státní správy – DOSS 

Závazná stanoviska DOSS bývají součástí dokladové části. Jedná se o orgány, 
které mají za úkol hájit veřejné zájmy. Stojí tedy proti stavebníkovy, 
jejich spolupráce je určena stavebním zákonem. 

Jedná se například o: Krajská hygienická stanice, Hasičský záchranný sbor, 
Odbor životního prostředí, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, 
Vlastníci pozemku, … 

  Správci inženýrských sítí – IS 

Podobně jako stanoviska DOSS jsou stejně tak stanoviska IS součástí dokladové 
části. Nová stavba nemůže ohrozit stávající vedení inženýrských sítí. 
Proto se v projektové fázi žádá o vyjádření k existenci sítí. Pokud tam daný IS je, 
musí se následně žádat o činnost v ochranném pásmu dané sítě nebo v nejhorším 
případě o přeložení sítě které platí stavebník.  
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3.3 Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 

 Popis dokumentace 

Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou 
stavbu, stanoví její druh a účel. Dále stanoví podmínky pro napojení na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu. (4) 

Jedná se tedy pouze umístění stavby na pozemek. 

Stavby, které nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas 
jsou dány druhým odstavcem. Jsou to například: 

- Stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním 
podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu 
nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení 
nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek 
nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně 
přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení, nebo stavbu pro podnikatelskou 
činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována 
v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části 
pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 
50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou 
rekreaci, 

- bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku 
rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území 
nebo v zastavitelné ploše umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m 
od hranice pozemku, a jeho související technické zařízení, 

- skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové 
vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení, 

- informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 umisťovaná mimo 
ochranná pásma pozemních komunikací 

-  stožáry pro vlajky do výšky 8 m apod. (4) 

Důležitý bod pro tuto bakalářkou práci je odstavec č. 5 § 79, který říká: 

„Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují stavební úpravy 
a udržovací práce.“ (4) 

Dle tohoto odstavce je jasné, že rekonstrukce bytu nevyžaduje žádné povolovací 
řízení. Nesmí se ovšem zasáhnout do nosných konstrukcí nebo změnit vzhled 
a funkci budovy/objektu.  
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 Obsah a rozsah 

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 
je stanoven v příloze č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

A Průvodní zpráva 
B Souhrnná technická zpráv 
C Situační výkresy 
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
K dokumentaci se přikládá dokladová část. 

Jak již bylo řečeno v odstavci 3.1.1., jedná se pouze o umístění objektu. 
Z dokumentace by mělo být patrné co je to za objekt, k čemu bude sloužit, 
kde bude umístěn, jak bude velký, jak bude vysoký.  

Část tedy D obsahuje: 

D.1 Charakteristické půdorysy: jednotlivé půdorysy objektu, napojení objektu na okolí, 
vnitřní uspořádání stavby.  

D.2 Charakteristické řezy: včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu 
zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících. 

D.3 Základní pohledy: včetně pohledů dokumentujících začlenění stavby do stávající 
zástavby nebo krajiny. (4) 

Dokladová část obsahuje splnění požadavků dle jiných právních předpisů vydané 
příslušnými správními orgány a vyjádření správců sítí. Jedná se například o závazné 
stanovisko krajské hygienické stanice, závazné stanovisko odboru pro životní 
prostředí, závazné stanovisko hasičského záchranného sboru apod. 
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3.4 Dokumentace pro vydání společného povolení 

 Popis dokumentace 

Novelou stavebního zákona vznikl nový typ dokumentace, který by měl urychlit 
povolovací proces stavby. Je určen především pro stavby menšího rozsahu, 
kde se sloučí umístění a povolení stavby. Není ovšem vyloučeno zažádat 
o společné povolení i u velkých a složitých staveb (výjimku tvoří speciální stavby 
jako např. letecké). Z vlastní zkušenosti ale vím, že většina stavebních úřadů 
preferuje u velkých a rozsáhlých staveb oddělené uzemní a stavební řízení.  

„Stavební úřad ve společném povolení schvaluje stavební záměr, vymezí pozemky 
pro jeho realizaci a stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby, případně 
stanoví podmínky pro dělení nebo scelování pozemků, a pokud je to třeba také 
pro její užívání. V případě souboru staveb se stanoví společné, případně specifické 
podmínky pro umístění a povolení stavby hlavní a vedlejších staveb v souboru staveb. 
Podmínkami zabezpečí ochranu veřejných zájmů a stanoví zejména návaznost na jiné 
podmiňující stavby a zařízení, dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě 
technických norem. Podle potřeby stanoví, které fáze výstavby mu stavebník oznámí 
za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby. Vyžaduje-li to posouzení veřejných 
zájmů při provádění stavby, při kontrolních prohlídkách stavby nebo při kolaudaci, 
může uložit zpracování dokumentace pro provádění stavby. U staveb dočasných 
stanoví lhůtu pro odstranění stavby. Ustanovení § 115 odst. 2 se použije obdobně.“ (4) 

 

 „Územní rozhodnutí lze nahradit územním souhlasem za podmínek uvedených 
v § 96 nebo veřejnoprávní smlouvou za podmínek uvedených v § 78 a.“ (4). 

V tomto případě se uzemní rozhodnutí nevydává a je nahrazeno společným povolením.  
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 Obsah a rozsah 

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení je stanoven 
v příloze č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

A Průvodní zpráva 
B Souhrnná technická zpráv 
C Situační výkresy 
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
K dokumentaci se přikládá dokladová část. 
 

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických 
nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických 
nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu. 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva – architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní 
řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické 
vlastnosti stavby; stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – hluk, 
vibrace – popis řešení, výpis použitých norem 

b) Výkresová část 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva  

b) Výkresová část 

c) Statické posouzení 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Dokumentace určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících 
dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, 
technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. 
Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Stavbu lze členit na provozní celky. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní. (4) 
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3.5 Projektová dokumentace pro provádění stavby 

 Popis dokumentace 

Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání 
stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení 
ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 
nebo územního souhlasu. (4) 

 Obsah a rozsah 

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby je stanoven 
v příloze č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

A Průvodní zpráva 
B Souhrnná technická zpráv 
C Situační výkresy 
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
K dokumentaci se přikládá dokladová část. 

„Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně 
pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení. 

Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky 
provádění stavebních prací. 

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité 
konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné 
při provádění stavby respektovat. 

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace 
pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace 
výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. 
Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást 
dodavatelské dokumentace.“ (4) 
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3.6 Dokumentace skutečného provedení stavby 

 Popis dokumentace 

Dokumentace, která je vytvořena dle skutečného provedení stavby. 

 Obsah a rozsah 

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby je stanoven v příloze 
č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

A Průvodní zpráva 
B Souhrnná technická zpráv 
C Situační výkresy 
D Výkresová dokumentace 

Stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s charakteristickými 
řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle současného způsobu 
užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr. 

Součástí výkresové dokumentace je geodetická část s číselným a grafickým vyjádřením 
výsledků zaměření stavby, polohopisem s výškopisnými údaji, měřickými náčrty 
s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek, a technickou zprávou podle jiného 
právního předpisu). (4) 

3.7 Zjednodušená dokumentace (Passport)  

 Popis dokumentace 

Dokumentace, která je tvořena na základě vnitřní potřeby. Například zaměření 
stavby před návrhem sanací. 

 Obsah a rozsah 

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby je stanoven v příloze 
č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

A Průvodní zpráva 
B Souhrnná technická zpráv 
C Zjednodušený situační náčrt 
D Zjednodušená výkresová dokumentace 

Zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech 
odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů 
a místností. (4) 
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3.8 Dokumentace pro výběr zhotovitele 

 Popis dokumentace 

Je to typ dokumentace, která je určena pro soutěžení ve veřejných zakázkách. 
Soutěžení má ale několik zásad, které jsou uvedeny v § 6 zákona č. 134/2016 Sb.: 

„(1) Zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady 
transparentnosti a přiměřenosti. 

(2) Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení 
a zákazu diskriminace. 

(3) Zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají 
sídlo v 

a) členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru 
nebo Švýcarské konfederaci (dále jen „členský stát“), nebo 

b) jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu 
mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané 
veřejné zakázce.“ (3) 

 Obsah a rozsah 

Je dán vyhláškou č. 169/2016 Sb. a zákonem č. 134/2016 Sb.: 

1) Dokumentací podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek 
je dokumentace, která rozsahem odpovídá: 

a) projektové dokumentaci pro provádění stavby podle vyhlášky o dokumentaci 
staveb, 

b) projektové dokumentaci pro provádění staveb podle vyhlášky o rozsahu 
a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, nebo 

c) dokumentaci bouracích prací podle vyhlášky o dokumentaci staveb. 

2) “Dokumentace podle odstavce 1 (dále jen „dokumentace pro zadání stavebních 
prací“) určuje stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, 
které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, 
stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, 
a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis 
prací“) včetně výkazu výměr.“ (3) 

Zásadní rozdíl mezi prováděcí dokumentací a dokumentací pro výběr zhotovitele 
je ten, že zde nejsou uvedeny obchodní názvy ale i tak jsou jednotlivé konstrukce 
popsány na úrovni prováděcí dokumentace.   
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4 Vady stavebního objektu 

4.1 Základní pojmy 

 Údržba 

Pravidelná péče, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení (5) 

 Oprava 

Činnost, kterou se odstraní částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem 
uvedení objektu do provozuschopného stavu. (5) 

 Rekonstrukce 

Je činnost, která má za následek změnu technických parametrů konstrukcí 
nebo technologických částí.  

 Sanace, Asanace 

Z latiny = ozdravění, napravení; dle (5) se sanací rozumí odstranění zjištěných vad 
ve stávajících konstrukcích. Např.: sanace vlhkostí zdiva, sanace omítek  

 Vada 

Nedostatek konstrukce způsobený špatným provedením konstrukce 
nebo špatným návrhem. Vady se dají rozdělit na vady zřejmé a vady skryté. (5) 

Vady zřejmé 

Jdou odhalit například u vizuální prohlídky objektu. 

Vady skryté 

Skryté vady jsou vady, které v době prohlídky existovali ale neprojevily se. 
Odpovědnost za skryté vady trvá dva roky od dodání zboží nebo služby. 

 Porucha 

Změna konstrukce proti původnímu stavu. Je vyvolaná zatěžujícími účinky a vlivy 
ve stadiu realizace a užívání, která zhoršuje její spolehlivost, případně snižuje její 
bezpečnost, předpokládanou ekonomickou životnost, užitnou jakost apod. 
Porucha stavební konstrukce má technické důsledky. (5) 
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4.2 Dokumentace vad 

Před samotnou tvorbou dokumentace rekonstrukce bytů a její následnou 
optimalizací je potřeba provést hrubou analýzu nejčastějších vad stavebního 
objektu a jejich opravu. 

Z velké části nejedná o poruchy nosných konstrukcí, které významně narušují 
dobrý fyzický stav bytové jednotky. Jedná se převážně o provedení stavebních 
úprav a udržovacích prací, neboť z hlediska morální životnosti již nevyhovují 
současným standardům bydlení. 

V následující kapitole budou popsány nejčastější vady stavebních konstrukcí 
doplněné o fotku a popis možné opravy. Z těchto vad budou vytvořeny 
tzv. agregáty, které budou obsahovat všechny zahrnuté práce.  

Soupis všech agregátů oprav bude formou samostatné přílohy. V případě slepého 
rozpočtu bude přiložen i příkladný návod, jak takový rozpočet správně ocenit.  

Vznikne tedy šablona, která nabízí před-chystané položky. Při zpracování rozpočtu 
vybere rozpočtář daný agregát a pouze doplní výkaz výměr.  

Vady bytů a jejich oprava byla určena při zaměřování. Některým návrhům oprav 
musela předcházet sonda doplněná fotodokumentací. Například pro zjištění 
skutečné skladby poničené podlahy. 

 
Obrázek č.2 - Sonda pro zjištění sklady podlahy, zdroj: autor 
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4.3 Úpravy povrchů vnitřní  

Popis poruchy, vady – omítky, malby 

Poškozená malba, popraskaná omítka, díry v omítce po hmoždinkách, … 

 Ilustrativní fotografie  

 
Obrázek č.3 - Poškozená omítka, zdroj: autor 

 Návrh opravy  

Bourací práce:  
- Odstranění malby oškrábáním,  
- Otlučení omítky v rozsahu do 20% 

Nový stav:  
- Oprava omítek v rozsahu do 20 % 
- Štuk na stěnách vnitřní 
- Penetrace podkladu hloubková 1x 
- Malba, bílá, bez penetrace, 2 x 

 
Opravy jiných rozsahů (5–100 %) jsou stejné jako uvedený příklad. Mění se jen 
procentuální otlučení a oprava. 
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4.4 Úpravy povrchů vnitřní  

 Popis poruchy, vady – obklady  

Porušený, popraskaný obklad, díry v obkladu po hmoždinkách, … 

 Ilustrativní fotografie  

 
Obrázek č.4 - Poškozený obklad, zdroj: autor 

 

 Návrh opravy  

Bourací práce:  
- Odsekání vnitřních obkladů stěn  
- Odstranění hydroizolace (koupelna, WC) 

 
Nový stav:  

- Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr (koupelna, WC) 
- Hydroizolační povlak – nátěr (koupelna, WC) 
- Penetrace podkladu pod obklady 
- Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 300x300 mm 

o Dlažba 300x300x9 mm 
- Spára podlaha – stěna, silikonem; stěna – stěna, silikonem 
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4.5 Svislé a kompletní konstrukce 

 Popis poruchy, vady 

Staré umakartové jádro, které je nevyhovující dnešním požadavkům. 

 Ilustrativní fotografie  

 
Obrázek č.5 - Staré umakartové jádro, zdroj: autor 

 

 Návrh opravy  

Bourací práce:  
- Odpojení zařizovacích předmětů 
- Demontáž stěn plných 

 
Nový stav:  

- Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm 
- Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná 
- Potažení vnitřních stěn sklo textilním pletivem s vypnutím 
- Štuk na stěnách vnitřní 
- Penetrace podkladu hloubková 1x 
- Malba, bílá, bez penetrace, 2 x 
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4.6 Podlahy a podlahové konstrukce 

 Popis poruchy, vady – vinyl  

Poškozená pochozí vrstva, chybějící podlahové lišty, špatný podklad, …  

 Ilustrativní fotografie  

 
Obrázek č.6 - Poškozená vinylová podlaha, zdroj: autor 

 

 Návrh opravy  

Bourací práce:  
- Odstranění vinylové podlahy 
- Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm 

 
Nový stav:  

- Kladení podlah lamelových na podklad 
o Podlaha plovoucí Vinyl 10,8 mm 
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4.7 Podlahy a podlahové konstrukce 

 Popis poruchy, vady – PVC 

Poškozená pochozí vrstva, chybějící podlahové lišty, špatný podklad, …  

 Ilustrativní fotografie  

 
Obrázek č.7 - Poškozená PVC podlaha, zdroj: autor 

 

 Návrh opravy  

Bourací práce:  
- Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky 
- Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm 

 
Nový stav:  

- Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) 
o PVC podlahovina tl. 2 mm 
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4.8 Podlahy a podlahové konstrukce 

 Popis poruchy, vady – Vlysy 

Poškozená pochozí vrstva, chybějící podlahové lišty, špatný podklad, …  

 Ilustrativní fotografie  

 
Obrázek č.8 - Poškozená PVC podlaha, zdroj: autor 

 

  Návrh opravy 

Bourací práce:  
- Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt, (demontáž vlysů) 
- Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm 
- Odstranění násypu tl. do 20 cm jakékoliv plochy 

 
Nový stav:  

- Násyp pod podlahy z keramzitu, do 5 cm 
- Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá 

o Deska EPS 3500 N/m2 tl. 20 mm, kročejová 
- Uložení sádrovláknitých podlahových desek tl. 2x12,5 mm, s lepenými 

a prošroubovanými spoji na polodrážku  
- Kladení podlah lamelových na podklad 

o Podlaha plovoucí Vinyl 10,8 mm  
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4.9 Podlahy a podlahové konstrukce 

 Popis poruchy, vady – dlažba 

Poškozená pochozí vrstva, chybějící podlahové lišty, špatný podklad, …  

 Ilustrativní fotografie  

 
Obrázek č.9 - Poškozená keramická dlažba, zdroj: autor 

 

 Návrh opravy  

Bourací práce:  
- Bourání dlažeb betonových 
- Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm 

 
Nový stav:  

- Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr (koupelna, WC) 
- Hydroizolační povlak – nátěr (koupelna, WC) 
- Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 5 mm 
- Montáž podlah keramických, hladké, tmel, 300x300 mm 

o Dlažba matná 300x300x9 mm 
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4.10 Truhlářské konstrukce 

 Popis poruchy, vady – kuchyňská linka 

Poškozená/stará kuchyňská linka, chybějící zařizovací předměty, … 

 Ilustrativní fotografie  

 
Obrázek č.10 - Poškozená kuchyňská linka, zdroj: autor 

 

 Návrh opravy  

Bourací práce:  
- Demontáž stávající kuchyňské linky 

 
Nový stav:  

- Montáž nové kuchyňské linky 
o Nové skříňky 
o Kompletně nová pracovní deska 
o Dřez + dřezová baterie 
o elektrický nebo plynový sporák s troubou 
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4.11 Truhlářské konstrukce 

 Popis poruchy, vady – vstupní dveře 

Poškozené vstupní dveře, dveře nevyhovující bezpečnostním požadavkům, … 

 Ilustrativní fotografie  

 
Obrázek č.11 - Vstupní dveře, zdroj: autor 

 Návrh opravy  

Bourací práce:  
- Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 
- Demontáž prahů dveří 1křídlových 
- Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 

Nový stav:  
- Nové vstupní dřevěné dveře, kování, příslušenství, zapravení, EW 30 DP3, 

bezpečnostní třída 3,  
o dodávka + montáž 

- Osazení nové ocelová zárubeň (dle výplně otvoru) 
- Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm 

o Prah dubový  
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4.12 Další vady a jejich opravy 

Všechny tyto práce se dají vztáhnout k nějaké měrné jednotce, a proto se dají 
i jednoduše agregovat. Například podlahy a omítky se jednoduše vztáhnou k 1 m2. 
Výměna dveří a zárubní bude na kusy apod.  

Jsou ale práce, které se položkově k bytům agregují už hůře. Jedná se převážně 
o TZB, které se v rekonstrukcích bytů často liší rozsahem i obsahem. Je důležité 
myslet i na způsob vedení těchto instalací (panelový dům vs. zděný cihelný dům). 

V následujících odstavcích bude uveden demonstrativní výčet možných instalací 
a jejich oprav. (demonstrativní = příkladný a neúplný výčet) 

 Vodovod 

Provedení kompletně nový rozvodů od napojení na svislé rozvody v instalační 
šachtě. Od stávajícího podružného vodoměru bude potrubí vedeno v dutinách 
stavebních konstrukcí nebo v instalačních před-stěnách k jednotlivým zařizovacím 
předmětům v potřebných dimenzích, kde budou ukončeny příslušnými odběrnými 
a ovládacími armaturami. Rozvody TUV budou vedeny souběžně s rozvody 
studené vody. 

Materiál pro vnitřní rozvody je PPR – PN16. Veškeré rozvody budou izolovány 
návlekovou izolací. 

Před finálním zakrytím konstrukcí budou provedeny zkoušky těsnosti a revizní 
zkoušky technických instalací. 

 Kanalizace 

Jednotlivé zařizovací předměty budou napojeny přes zápachové uzávěrky 
na připojovací potrubí a dále na stávající systém splaškové kanalizace objektu. 
Připojovací potrubí bude vedeno v dutinách stavebních konstrukcí 
nebo v instalačních před-stěnách. Materiál pro vnitřní potrubí splaškové 
kanalizace je PP – HT systém. 

Před finálním zakrytím konstrukcí budou provedeny zkoušky těsnosti a revizní 
zkoušky technických instalací. 

 Zařizovací předměty 

Nové zařizovací předměty v koupelně – ve standardu dle investora, D + M 

- Sprcha 
- Klozet 
- Umyvadlo 
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 Plynovod 

Provedení nových rozvodů plynu od stávající přípravy pro plynoměr v instalační 
šachtě. Jako spotřebič bude napojen plynový, popř. kombinovaný sporák. 
Materiál pro vnitřní plynovod je přednostně ocelové potrubí černé svařované. 
Potrubí bude vedeno na závěsech podél stěny, při průchodu stěnou nebo příčkou 
bude opatřeno chráničkou. 

Součástí dodávky je kompletní revize a nátěr plynovodního potrubí. 

 Elektroinstalace 

Kompletně nová elektroinstalace včetně nového rozvaděče. Nové vypínače 
zásuvky, svítidla. V případě panelového nosného systému vedeno v instalačních 
lištách.  

Součástí dodávky je kompletní revize, vystrojení a oživení rozvaděče. 

 Vytápění 

V době mimo topné období bude proveden nátěr potrubí + repase otopných těles. 
V koupelně bude osazeno elektrické topné trubkové těleso (žebřík) s termostatem. 

 Vzduchotechnika 

V koupelně bude osazen nástěnný axiální ventilátor DN100, který bude napojen 
na stávající svislé rozvody VZT v instalační šachtě. Za ventilátorem bude osazena 
zpětná klapka. Ventilátor bude napojen na světelný okruh místnosti s časovým 
doběhem. Nad varnou plochou v kuchyni bude osazena digestoř s vnitřním 
okruhem. 

4.13 Související procesy, přesuny hmot 

V souvislosti těchto prováděných oprav, je potřeba myslet na související procesy, 
které plynou z technologických procesů. Jedná se například o odpojení 
zařizovacích předmětů, zakrývání otvorů, pomocné lešení apod.  

Jako poslední položky (které nejsou zahrnuty v agregátech, ale nesmí 
se na ně zapomenou) jsou přesuny hmot a suti. Jedná se například o nošení 
vybouraných hmot z různých pater, odvoz této suti, poplatek za skládku suti 
nebo přesuny hmot pro opravy a údržbu, … 
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5 Optimalizace dokumentace pro výběr dodavatele 
(zhotovitele) stavby 

5.1 Úvod 

Již známe pravidla tvorby rozpočtů i s přihlédnutím k omezením veřejného 
výběrového řízení. Také známe typy dokumentací a máme přehled nejčastějších 
poruch těchto bytů. 

Celá myšlenka optimalizace je založena na jisté podobnosti všech opravovaných 
bytů. Většinou se jedná o podobné skladby podlah, podobné dispozice, podobné 
kuchyňské linky apod.  

Proto je možné vytvořit dopředu agregované položky, které obsahují všechny 
práce a jsou vztaženy k jisté měrné jednotce.  

Pro lepší představu by si mohl projektant už ve fázi přípravy (zaměření objektu, 
průzkumné sondy, …) navrhnout jisté práce ze zmíněných agregovaných položek. 
Tyto položky budou tedy v průzkumu, ve výkresech i v samotném finálním 
položkovém rozpočtu.  

Má to za následek hned několik věcí: 

1) urychlení průzkumné, výkresové a následné rozpočtové části 

2) eliminace možných chyb, které vzniknou při tvorbě položkového rozpočtu.  

3) částečná automatizace při tvorbě rozpočtů 

Udržovací práce dle zákona č.183/2006 Sb. §103 nevyžadují stavební povolení 
ani ohlášení. Investorem je ale město, a proto dokumentace svým obsahem 
a rozsahem je definována jako dokumentace pro výběr zhotovitele ve veřejné 
zakázce (kapitola č. 3, odstavec č. 3.8).  

Dokumentace včetně soupisu prací, dodávek a služeb (položkového rozpočtu) 
musí odpovídat vyhlášce č. 169/2016 Sb.  

V následujících odstavcích bude popsána metoda tvorby optimalizované 
dokumentace od zaměření bytu po vyhotovení položkového rozpočtu. 
Tato metoda bude vysvětlena na případové studii reálného objektu. Přílohou bude 
kompletní optimalizovaná dokumentace jednoho bytu. 
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5.2 Metodika  

Obecná metodika tvorby dokumentace je sepsaná bodově. Při dodržení této 
metodiky je zaručena správnost provedení zadávací dokumentace. 
Tvorba optimalizované dokumentace od “standardní“ zadávací dokumentace 
se liší hlavně v použití již zmíněných agregovaných položek.  

 Metodika tvorby dokumentace:  

1. Vizuální prohlídka bytu 
2. Zaměření a zakreslení skutečného stavu bytu (tzv. passport, odstavec č. 3.7) 
3. Soupis všech poruch a vad 
4. Sondy  

o Například pro zjištění skutečných skladeb 
5. Fotodokumentace vad bytu 
6. Návrh oprav bytu 

o Použití agregovaných položek 
7. Tvorba dokumentace oprav bytu 

o Výkresová část 
 Bourací práce 

• Použití agregovaných položek 
 Nový stav 

• Použití agregovaných položek 
o Technická zpráva 

 Popsání navržených technických řešení včetně uvedení 
použitých agregovaných položek 

8. Tvorba soupisu prací dodávek a služeb (položkový rozpočet) 
o Použití agregovaných položek 

9. Export soupisu prací, dodávek a služeb 
o Slepý rozpočet + Výkaz výměr 
o Rozpočet 

10. Kontrola správnosti provedení dokumentace a soupisu prací 
11. Případná oprava dokumentace 
12. Kompletace a tisk dokumentace 

Ověření metodiky optimalizace zadávací dokumentace je provedeno na případové 
studii jednoho z opravovaných bytů.   
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5.3 Případová studie 

Pro účel studie byl vybrán byt s adresou Kosmákova 3956/30, bytová jednotka 
číslo 5. 

Jedná se o objekt osmipodlažního podsklepeného bytového domu. Svislé nosné 
konstrukce jsou železobetonové prefabrikované, konstrukce stropů 
jsou železobetonové.  

Řešená bytová jednotka se nachází v úrovni 2.NP. Řešená bytová jednotka 
je velikosti 1+1, v rámci příslušenství bytu je koupelna s WC. Obytné a pobytové 
místnosti jsou osvětleny a přirozeně větrány okny. 

Fyzický stav bytové jednotky je relativně dobrý, nikde nebyly zjištěny statické 
poruchy nosných konstrukcí. Jednotlivé kompletační konstrukce vyžadují 
provedení stavebních úprav a udržovacích prací, neboť z hlediska morální 
životnosti již nevyhovují současným standardům bydlení. 

 

Obrázek č.12 - Adresa bytu případové studie, zdroj: autor 
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5.4 Prohlídka bytů 

Každému projektu předchází pečlivá prohlídka místa následných oprav. 
Většina zmíněných vad lze odhalit vizuální kontrolou.  

Součástí prohlídky je soupis všech poruch a vad které se musí opravit. Při znalosti 
optimalizace je vhodné tyto poruchy vybírat ze zmíněných agregovaných položek.  
Příloha č.1  

Důležitou součástí je fotodokumentace všech vad. Městská část Brno – Židenice 
dále požadovala fotky vstupních dveří včetně rozvaděče a fotku kuchyňské linky. 

 Povrchy stěn 

- Oprava omítek do 10 % stropů i stěn, kompletní výmalba 

o OM/2–B, OM/7–B, OM/2–N, OM/7–N 

- nové obklady v koupelně a za kuchyňskou linkou 

o OBKL/1–B, OBKL/2–B, OBKL/1–N, OBKL/2–N  

 Podlahy 

Zádveří, kuchyň, pokoj: Odstranění stávajícího PVC, přebroušení, nové PVC včetně 
lišt 

o PVC/1–B, P/01–N, PVC/N 

Koupelna: Odstranění stávajícího PVC a dlažby, přebroušení, nová dlažba 

o PVC/1–B, DL/1–B, DL/N, P/01–N 

 Svislé konstrukce 

- Demontáž stávajícího umakartového jádra, nové jádro z plynosilikátových 
tvárnic na systémové lepidlo. 

o W-UM-B, W-PB-N 

 Další opravy 

- Nová vstupní zárubeň, repasování vnitřních zárubní, nové dveře 
- Demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky, nová spížní skříň 
- Nové zařizovací předměty (umyvadlo, vana, záchod) 
- Repasování topidel, v koupelně nový topný žebřík 
- kompletně nová elektroinstalace + revize 
- Nové plynovodní potrubí + revize 
- Kompletně nová kanalizace, nový vodovod 
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 Fotodokumentace 

 
Obrázek č.13 - Pohled na vstupní dveře, rozvaděč, koupelnové umakartové jádro, zdroj: autor 

 
Obrázek č.14 - Dlažba + PVC v koupelně, zdroj: autor  
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5.5 Stávající stav – zaměření 

Součástí prohlídky bytu je i samotné zaměření objektu. Výsledkem zaměření 
je výkres stávajícího stavu s popisem místností včetně světlých výšek, plochy 
a obvodů všech místností. 

 

 
Obrázek č.15 - Výkres stávajícího stavu, zdroj: autor 
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5.6 Bourací práce – výkresová část 

Výkres bouracích prací obsahuje zaznačení bouraných a demontovaných 
konstrukcí. Nesmí zde chybět zaznačené agregované položky BP. 

Pro grafickou přehlednost jsou stávající a bourané konstrukce odděleny barevně. 
(BP – žlutá barva) 

 
Obrázek č.16 - Výkres bouracích prací, zdroj: autor 
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5.7 Nový stav – výkresová část 

Výkres nového stavu obsahuje zaznačení nových a repasovaných konstrukcí. 
Nesmí zde chybět zaznačené agregované položky NS.  

Pro grafickou přehlednost jsou stávající, nové a repasované konstrukce odděleny 
barevně. (NS – červená barva, repasované konstrukce – zelená) 

 
Obrázek č.17 - Výkres nového stavu, zdroj: autor 
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5.8 Technická zpráva 

Technická zpráva má zjednodušenou formu standartní technické zprávy 
dle zákona č 183/2006 sb. a příslušné vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

Účelem technické zprávy je popsat technické řešení navržených prací. 

Má 6 částí + úvodní list: 

 Úvodní list 

Úvodní list je první informace, kterou zákazník uvidí. Proto musí být na první 
pohled jasné o kterou stavbu se jedná, kde je stavba umístěna, kdo je stavebník 
a kdo zpracovatel PD. V neposlední řadě datum zpracování PD. 

 Identifikační údaje 

Umístění stavby včetně katastrálního území, případně parcely. Muže být součástí 
i mapka která dokreslí představu o umístění.  

 Popis současného stavu 

Jednoduchý technický popis stávajícího stavu a to například: konstrukční řešení 
svislých a vodorovných konstrukcí, dispoziční řešení, osvětlení a odvětrání apod.  

 Popis navržených prací 

Nejobsáhlejší a nejdůležitější část celé technické zprávy. Obsahuje technický popis 
všech stavebních úprav včetně podrobného tabulkového popisu všech 
agregovaných položek. 

Dělí se na: 

- Bourací práce 

- Svislé konstrukce 

- Vodorovné konstrukce 

- Kompletační a dokončovací práce 
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Příklad popisu opravy:  
- kompletační a dokončovací práce – vnitřní úpravy 

o Oprava omítky a keramického obkladu: 

Bude provedena oprava omítek všech stěn a stropů. Stávající štukové omítky 
budou oškrábány, jádrová vrstva bude vyspravena, event. budou zapraveny 
drážky pro vedení instalací. Na všech površích, kde nebude proveden keramický 
obklad nebo jiná povrchová úprava, bude provedena nová štuková omítka včetně 
výmalby. Nové keramické obklady budou provedeny za kuchyňskou linkou 
a v koupelně. 

 
Tabulka č.1 - OM/02–B, zdroj: autor 

 
Tabulka č.2 - OM/07–B, zdroj: autor 

 
Tabulka č.3 - OM/02–N, zdroj: autor 

 
Tabulka č.4 - OM/07–N, zdroj: autor 

 
Tabulka č.5 - OBKL/1–B, zdroj: autor 

OM/02 - B oprava omítek stěn 10% m2    

Skladba/Norma

784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2

978013121R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % m2

OM/07 - B oprava omítek stropů 10% m2    

Skladba/Norma

784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2

978011121R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % m2

OM/02-N oprava omítek stěn 10% m2    

Skladba/Norma

602011141RT3 Štuk na stěnách vnitřní, ručně, tloušťka vrstvy 4 mm m2

612421221R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých m2

612481113R00 Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím m2

784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2

784195412R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2

OM/07-N oprava omítek stropů 10% m2    

Skladba/Norma

601011141RT3 Štuk na stropech ručně, tloušťka vrstvy 4 mm m2

611421221R00 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých m2

611481113R00 Potažení stropů sklotextilní výztužnou síťkou m2

784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2

784195412R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2

OBKL/1 - B odsekání keramických obkladů m2    

Skladba/Norma

978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2
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Tabulka č.6 - OBKL/2–B, zdroj: autor 

 
Tabulka č.7 - OBKL/1–N, zdroj: autor 

 
Tabulka č.8 - OBKL/2–N, zdroj: autor 

 Doplňující informace navrženého řešení 

Zde se uvedou použité ČNS, technologické podmínky postupu prací a požadavky 
na kontrolu zakrývaných konstrukcí.  

 Závěrečná ustanovení 

Závěrečný textový odstavec řeší další případné řešení vzniklých situací, 
a to například jak postupovat při nesrovnalostech PD a skutečného stavu.  

Dále upozorňuje na vlastnická práva dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. 

 Fotodokumentace 

Součástí technické zprávy je fotodokumentace, která vznikla při prohlídce bytu. 
Dokumentuje graficky popsané vady a dává ucelenou představu o skutečném 
současném stavu řešeného bytu. 

  

OBKL/2 - B odsekání keramických obkladů + ods. HI m2    

Skladba/Norma

715101812R00 Odstranění izolace nad 1 m2, tmel stěrk.za studena m2

978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2

OBKL/1 - N keramický obklad m2    

Skladba/Norma

59764203R Dlažba 300x300x9 mm m2

771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m

781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2

781475116R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele,300x300mm m2

OBKL/2 - N keramický obklad, + hydroizolace m2    

Skladba/Norma

59764203R Dlažba 300x300x9 mm m2

711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2

711212001R00 Hydroizolační povlak - nátěr m2

771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m

781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2

781475116R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele,300x300mm m2
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5.9 Soupis prací a dodávek (rozpočet) 

Na základě vyhotovené dokumentace je možné sestavit soupis prací, dodávek 
a služeb. Všechny práce jsou zaznačeny ve výkresech nebo v technické zprávě. 
Soupis prací muže sloužit stavebníkovi pro kontrolu nabídkových cen 
ve výběrovém řízení. 

Postup: 

- Soupis prací dle agregovaných položek, soupis ostatních prací (přesuny, …) 

- Doplnění výkazu výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.  (odstavec č. 2.5.5)  

- Export soupisu prací včetně cen a skladby agregované položky 

Pro příklad je uvedena pouze oprava omítek a keramického obkladu.  

 Bourací práce – oprava omítky a keramického obkladu 

 
Tabulka č.9 - rozpočet – BP, zdroj: autor 

S: VUT FAST

O: 04

R: B01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 709,04

1 OBKL/1 - B odsekání keramických obkladů m2    0,72600 140,50 102,00

za linkou : 1,21*0,6 0,72600

Skladba/Norma

978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 0,72600 140,50 102,00

2 OM/02 - B oprava omítek stěn 10% m2    70,82240 35,30 2 500,03

pokoj : 16,16*2,57-(0,8*2+0,93*2,4+1,21*1,58) 35,78740

kuchyně : 12,87*2,57-(2,135*1,58+0,8*2*2) 26,50260

koupelna : 3,32*2,57 8,53240

Skladba/Norma

784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 70,82240 27,30 1 933,45

978013121R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % m2 70,82240 8,00 566,58

3 OM/07 - B oprava omítek stropů 10% m2    31,36000 35,30 1 107,01

pokoj : 16,00 16,00000

chodba : 12,3 12,30000

koupelna : 3,06 3,06000

Skladba/Norma

784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 31,36000 27,30 856,13

978011121R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % m2 31,36000 8,00 250,88

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 782,55
4 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 0,45000 651,00 292,95

5 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,45000 220,00 99,00

6 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4,50000 15,70 70,65

7 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,45000 300,00 135,00

8 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 0,45000 278,00 125,10

9 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 0,45000 133,00 59,85

Celkem 4 491,59

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě 
přeložením na normální dopravní prostředek.

Byty - Židenice, Kosmákova 30, BJ č. 5

Kosmákova 30, BJ č. 5 - Povrchy

Bourací práce
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 Nový stav – oprava omítky a keramického obkladu 

 
Tabulka č.10 - rozpočet – NS, zdroj: autor 

S: VUT FAST

O: 04

R: A01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 24 584,95

1 OM/02-N oprava omítek stěn 10% m2    65,94240 228,30 15 054,65

pokoj : 16,16*2,57-(0,8*2+0,93*2,4+1,21*1,58) 35,78740

kuchyně : 12,87*2,57-(2,135*1,58+0,8*2*2-2,2*0,8) 28,26260

koupelna : 3,32*0,57 1,89240

Skladba/Norma

602011141RT3 Štuk na stěnách vnitřní, ručně, tloušťka vrstvy 4 mm m2 65,94240 114,00 7 517,43

612421221R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých m2 65,94240 46,00 3 033,35

784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 65,94240 17,20 1 134,21

784195412R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 65,94240 51,10 3 369,66

2 OM/07-N oprava omítek stropů 10% m2    31,36000 303,90 9 530,30

pokoj : 16,00 16,00000

chodba : 12,3 12,30000

koupelna : 3,06 3,06000

Skladba/Norma

601011141RT3 Štuk na stropech ručně, tloušťka vrstvy 4 mm m2 31,36000 151,00 4 735,36

611421221R00 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých m2 31,36000 84,60 2 653,06

784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 31,36000 17,20 539,39

784195412R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 31,36000 51,10 1 602,50

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 355,52
3 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 31,36000 107,00 3 355,52

Položka pořadí 2 : 31,36000 31,36000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

3 622,08

4 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 31,36000 115,50 3 622,08

Položka pořadí 3 : 31,36000 31,36000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 326,40
5 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 1,60000 829,00 1 326,40

Díl: 781 Obklady keramické 18 474,51
6 OBKL/1 - N keramický obklad m2    1,68900 773,02 1 305,63

za linkou : (1,43-0,83)*2,815 1,68900

Skladba/Norma

59764203R Dlažba 300x300x9 mm m2 1,85790 204,20 379,38

771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 0,84450 44,20 37,33

781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 1,68900 40,80 68,91

781475116R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm m2 1,68900 485,50 820,01

7 OBKL/2 - N keramický obklad, + hydroizolace m2    16,86000 1 018,32 17 168,88

koupelna : 8,43*2 16,86000

Skladba/Norma

59764203R Dlažba 300x300x9 mm m2 18,54600 204,20 3 787,09

711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 16,86000 45,80 772,19

711212001R00 Hydroizolační povlak - nátěr m2 16,86000 199,50 3 363,57

771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 8,43000 44,20 372,61

781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 16,86000 40,80 687,89

781475116R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm m2 16,86000 485,50 8 185,53

Celkem 51 363,46

Byty - Židenice, Kosmákova 30, BJ č. 5

Kosmákova 30, BJ č. 5 - Povrchy

Nový stav
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5.10 Slepý rozpočet + Výkaz výměr 

Slepý rozpočet je rozpočet bez jednotkových cen. Umožnuje zájemcům 
ve výběrovém řízení doplnit svoje ceny. Objednatel muže proto jednoduše 
porovnat nabídkové ceny uchazečů a na základě podmínek řízení vybrat vítěze 
soutěže. Většinou je jediným kritériem nejnižší cena.  

Postup:  

- Stejný jako v odstavci 5.9 ale s rozdílem výsledného exportu:  

o Export soupisu prací bez cen ale se skladbou agregované položky 
a výkazu výměr všech prací.  

Pro příklad je uvedena pouze oprava omítek a keramického obkladu.  

 Bourací práce – oprava omítky a keramického obkladu 

 
Tabulka č.11 - slepý rozpočet + VV – BP, zdroj: autor 

S: VUT FAST

O: 04

R: B01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00

1 OBKL/1 - B odsekání keramických obkladů m2    0,72600 0,00

za linkou : 1,21*0,6 0,72600

Skladba/Norma

978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 0,72600

2 OM/02 - B oprava omítek stěn 10% m2    70,82240 0,00

pokoj : 16,16*2,57-(0,8*2+0,93*2,4+1,21*1,58) 35,78740

kuchyně : 12,87*2,57-(2,135*1,58+0,8*2*2) 26,50260

koupelna : 3,32*2,57 8,53240

Skladba/Norma

784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 70,82240

978013121R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % m2 70,82240

3 OM/07 - B oprava omítek stropů 10% m2    31,36000 0,00

pokoj : 16,00 16,00000

chodba : 12,3 12,30000

koupelna : 3,06 3,06000

Skladba/Norma

784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 31,36000

978011121R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % m2 31,36000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
4 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 0,45000 0,00

5 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,45000 0,00

6 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4,50000 0,00

7 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,45000 0,00

8 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 0,45000 0,00

9 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 0,45000 0,00

Celkem 0,00

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě 
přeložením na normální dopravní prostředek.

Byty - Židenice, Kosmákova 30, BJ č. 5

Kosmákova 30, BJ č. 5 - Povrchy

Bourací práce
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 Nový stav – oprava omítky a keramického obkladu 

 
Tabulka č.12 - slepý rozpočet + VV – NS, zdroj: autor 

S: VUT FAST

O: 04

R: A01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00

1 OM/02-N oprava omítek stěn 10% m2    65,94240 0,00

pokoj : 16,16*2,57-(0,8*2+0,93*2,4+1,21*1,58) 35,78740

kuchyně : 12,87*2,57-(2,135*1,58+0,8*2*2-2,2*0,8) 28,26260

koupelna : 3,32*0,57 1,89240

Skladba/Norma

602011141RT3 Štuk na stěnách vnitřní, ručně, tloušťka vrstvy 4 mm m2 65,94240

612421221R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých m2 65,94240

784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 65,94240

784195412R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 65,94240

2 OM/07-N oprava omítek stropů 10% m2    31,36000 0,00

pokoj : 16,00 16,00000

chodba : 12,3 12,30000

koupelna : 3,06 3,06000

Skladba/Norma

601011141RT3 Štuk na stropech ručně, tloušťka vrstvy 4 mm m2 31,36000

611421221R00 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých m2 31,36000

784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 31,36000

784195412R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 31,36000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 0,00
3 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 31,36000 0,00

Položka pořadí 2 : 31,36000 31,36000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

0,00

4 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 31,36000 0,00

Položka pořadí 3 : 31,36000 31,36000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
5 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 1,60000 0,00

Díl: 781 Obklady keramické 0,00
6 OBKL/1 - N keramický obklad m2    1,68900 0,00

za linkou : (1,43-0,83)*2,815 1,68900

Skladba/Norma

59764203R Dlažba 300x300x9 mm m2 1,85790

771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 0,84450

781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 1,68900

781475116R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm m2 1,68900

7 OBKL/2 - N keramický obklad, + hydroizolace m2    16,86000 0,00

koupelna : 8,43*2 16,86000

Skladba/Norma

59764203R Dlažba 300x300x9 mm m2 18,54600

711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 16,86000

711212001R00 Hydroizolační povlak - nátěr m2 16,86000

771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 8,43000

781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 16,86000

781475116R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm m2 16,86000

Celkem 0,00

Byty - Židenice, Kosmákova 30, BJ č. 5

Kosmákova 30, BJ č. 5 - Povrchy

Nový stav
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5.11 Ocenění slepého rozpočtu s agregovanými položkami  

Pro správné nacenění slepého rozpočtu (neboli soupisu prací, dodávek a služeb) 
jsou definovány dvě možné varianty. Je ve výsledku jedno, kterou variantu zájemce 
o zakázku zvolí, ale zvolený způsob je třeba dodržet pro celý oceňovaný rozpočet.  
Kombinace obou variant pro jeden soupis by vypadala chaoticky a výsledné 
nacenění by bylo nepřehledné.  

Výsledná zvolená varianta ocenění rozpočtu je pouze na uchazeči o zakázku. 
Uchazeč zná obě dvě varianty a musí uvažovat veškerá možná rizika obou 
možných variant (časová náročnost vyplnění, přesnost jednotkové ceny, …). 

Níže je uveden popis obou variant s popisem a tabulkovým příkladem.  

Pro příklad ocenění je uvedena pouze oprava omítek stěn a stropů.    

 Varianta č.1 – ocenění dílčích položek agregátu 

Uvažuje s oceněním dílčích položek skladby agregátu. Jedná se o přesnější, 
a proto také pomalejší ocenění slepého rozpočtu. Výsledná cena položky je sumou 
dílčích cen agregované položky. 

 
Tabulka č. 13 - ocenění agregované položky – varianta č.1, zdroj: autor 

 

 

  

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 24 584,95

1 OM/02-N oprava omítek stěn 10% m2    65,94240 228,300 15 054,65

pokoj : 16,16*2,57-(0,8*2+0,93*2,4+1,21*1,58) 35,78740

kuchyně : 12,87*2,57-(2,135*1,58+0,8*2*2-2,2*0,8) 28,26260

koupelna : 3,32*0,57 1,89240

Skladba/Norma

602011141RT3 Štuk na stěnách vnitřní, ručně, tloušťka vrstvy 4 mm m2 65,94240 114,00 7 517,43

612421221R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých m2 65,94240 46,00 3 033,35

784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 65,94240 17,20 1 134,21

784195412R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 65,94240 51,10 3 369,66

2 OM/07-N oprava omítek stropů 10% m2    31,36000 303,900 9 530,30

pokoj : 16,00 16,00000

chodba : 12,3 12,30000

koupelna : 3,06 3,06000

Skladba/Norma

601011141RT3 Štuk na stropech ručně, tloušťka vrstvy 4 mm m2 31,36000 151,00 4 735,36

611421221R00 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých m2 31,36000 84,60 2 653,06

784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 31,36000 17,20 539,39

784195412R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 31,36000 51,10 1 602,50

Celkem 24 584,95
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 Varianta č.2 – ocenění agregované položky 

Druhá varianta uvažuje s oceněním pouze agregované položky. Jedná o podstatně 
rychlejší variantu, než je uvedena předchozí kapitole (5.11.1).  

Případný zájemce o zakázku ale nemusí dobře určit správnou cenu za daný 
agregát. Tento fakt je ale zájemci sdělen, a proto při zvolení tohoto způsobu 
ocenění přebírá veškeré možné riziko. Jedná se například o podcenění dané 
agregované položky. 

 
Tabulka č. 14 - ocenění agregované položky – varianta č.2, zdroj: autor 

  

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 24 584,95

1 OM/02-N oprava omítek stěn 10% m2    65,94240 228,30 15 054,65

pokoj : 16,16*2,57-(0,8*2+0,93*2,4+1,21*1,58) 35,78740

kuchyně : 12,87*2,57-(2,135*1,58+0,8*2*2-2,2*0,8) 28,26260

koupelna : 3,32*0,57 1,89240

Skladba/Norma

602011141RT3 Štuk na stěnách vnitřní, ručně, tloušťka vrstvy 4 mm m2 65,94240 7 517,43

612421221R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých m2 65,94240 3 033,35

784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 65,94240 1 134,21

784195412R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 65,94240 3 369,66

2 OM/07-N oprava omítek stropů 10% m2    31,36000 303,90 9 530,30

pokoj : 16,00 16,00000

chodba : 12,3 12,30000

koupelna : 3,06 3,06000

Skladba/Norma

601011141RT3 Štuk na stropech ručně, tloušťka vrstvy 4 mm m2 31,36000 4 735,36

611421221R00 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých m2 31,36000 2 653,06

784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 31,36000 539,39

784195412R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 31,36000 1 602,50

Celkem 24 584,95
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Závěr 

Závěrem této práce je porovnání zadávací dokumentace a optimalizované 
dokumentace pro výběr dodavatele (zhotovitele) stavby.  

Před zpracování této práce jsem měl možnost tvorby obou typů dokumentací 
právě pro tyto městské byty. Proto zde mohu uvést zásadní rozdíly obou typů 
dokumentací. 

Rozdíly v tvorbě výkresové dokumentace a technické zprávě jsou minimální. 
Celková náročnost je téměř stejná. Zde vidím jako velkou výhodu popis všech prací 
pomocí agregovaných položek přímo ve výkrese. Optimalizovaná dokumentace 
mi proto přijde graficky přehlednější. Je zde ale třeba důkladně pohlídat 
a zkontrolovat provázanost průzkumů, navržených oprav a použitých agregátů 
ve výkresech i technické zprávě. 

Zásadní rozdíly jsou patrné v soupisu prací, dodávek služeb. Při dobře zpracované 
výkresové dokumentaci je tvorba rozpočtu podstatně rychlejší. Rozpočtář vybírá 
položky do soupisu prací z před-chystané šablony a doplňuje pouze výměry 
do výkazu výměr. Dochází k částečné automatizaci a eliminaci možných chyb. 

Jako další pozitivum v optimalizované dokumentaci vidím v menším rozsahu 
soupisu prací. Při dodržení všech zmíněných pravidel je soupis prací podstatně 
kratší a při následném tisku je tedy ekonomičtější i ekologičtější. Příklad změny 
rozsahu je uveden v příloze č.2. 

Negativní aspekt byl v samotné přípravě optimalizované dokumentace a tvorbě 
šablony agregovaných položek. Tento úkon byl náročný časově i technicky. 
Muselo dojít k soupisu nejčastějších vad a jejich následných oprav.  

Optimalizovaná zadávací dokumentace rekonstrukcí je tedy i přes náročnější 
přípravu ve výsledku přesnější a rychlejší.  
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