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Abstrakt 

 
Bakalářská práce se zabývá cenami ve stavebnictví. Cílem práce je vytvořit metodiku na 

stanovení ceny vnitřních zdravotně technických instalací. Teoretická část popisuje ceny 

ve stavebnictví a jejich tvorbu. Praktická část obsahuje popis tvorby metodiky a možný 

postup pro získání ceny. 

 
 

Abstract 

 
The bachelor thesis deals with prices in construction. The aim of the work is to create a 

methodology for determining the price of internal sanitary installations. The theoretical 

part describes prices in construction and their creation. The practical part contains a 

description of the creation of the methodology and a possible procedure for obtaining the 

prize. 
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1 Úvod 

Při výběru vhodné investice a jejího posouzení, je jeden z nejdůležitějších faktorů cena. 

Stanovit adekvátní cenu bývá často obtížné a vyžaduje to podrobně zpracovaný projekt. 

Zjištění ceny již v prvotních krocích projektu, by mohlo mít pozitivní vliv nejenom na 

úsporu času a práce, ale také by to usnadnilo rozhodování ohledně celkové efektivnosti. 

Hlavním cílem této bakalářské práce bude hledání efektivní metody, která by byla 

schopná stanovit cenu vnitřních zdravotně technických instalací daného stavebního 

objektu v nižších stupních projektové dokumentace. V nižších stupních dokumentace 

jsou známy jen základní parametry stavby jako je obestavěný prostor, zastavěná plocha, 

podlahová plocha či kolik a kde bude zařizovacích předmětů. Náplní práce bude 

zanalyzovat projektové dokumentace již vyprojektovaných a vyrozpočtovaných staveb a 

na základě analýzy nastavit, na základě zadání vstupních parametrů, matematický model, 

který by umožňoval určit cenu za zdravotně technické instalace se známou možnou 

odchylkou. 

Praktická část bude obsahovat popis podkladů, z kterých se bude vycházet. Dále bude 

zanalyzováno na 27 různých stavebních objektů a z nich vytvořena databáze, která bude 

obsahovat výše uvedené parametry známé v nižších stupních dokumentace, a také 

zatřídění staveb do kategorií. Kategoriemi je myšleno členění na bytové a nebytové či 

novostavby a rekonstrukce. Tyto kategorie budou sloužit, jako možná vstupní data do 

matematického modelu. Snahou však bude najít univerzální matematický model či 

modely, které bude možné použit na všechny typy staveb.  

V poslední části práce budou zjištěné matematické modely aplikovány na testovacím 

objektu, tak aby byly ověřeny výsledky. 
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2 Teoretická část 

2.1 Základní pojmy 

Stavba 

„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.“ [1] 

Stavební objekt 

„Stavebním objektem dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí, která je 

samostatnou věcí, nebo budova, která je součástí pozemku nebo součástí práva stavby a 

údaje o ní se do katastru nemovitostí zapisují k pozemku nebo k právu stavby, nebo jiná 

dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, ale bylo jí přiděleno číslo 

popisné nebo evidenční.“ [2] 

Zastavěná plocha 

„Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. 

Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího 

líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné 

roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů polo odkrytých (bez některých 

obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími 

líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez 

obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem 

střešní konstrukce do vodorovné roviny.“ [3] 
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Podlahová plocha 

„Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně 

půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou 

stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena 

vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. 

Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména 

skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.“ [4] 

Obestavěný prostor 

„Obestavěný prostor stavby se vypočte jako součet obestavěného prostoru spodní stavby, 

vrchní stavby a zastřešení. Obestavěný prostor základů se neuvažuje. Obestavěný prostor 

spodní stavby je ohraničen po stranách vnějšími plochami staveb, dole spodním lícem 

podlahy 1. NP; pokud je u nepodsklepených staveb nebo jejich částí podlaha prvního 

nadzemního podlaží výše než přiléhající terén, připočte se i prostor obestavěný 

podezdívkou ohraničený dole průměrnou rovinou terénu u nepodsklepené části, nahoře 

spodním lícem podlahy 1. NP. V případě, že je podsklepená jen část stavby, připočte se 

0,10 m na konstrukci podlahy vždy v 1. NP, není-li tloušťka podlahy měřitelná nebo 

jestliže podlahová konstrukce neexistuje a již se nepřipočítává na podlahovou konstrukci 

částečného podzemního podlaží, nahoře v části, nad níž je půda, horním lícem podlahy 

půdy; v části, nad níž je plochá střecha nebo sklonitá střecha bez půdního prostoru, 

vnějším lícem střešní krytiny, u teras horním lícem dlažby. Obestavěný prostor zastřešení 

včetně podkroví u střech šikmých a strmých, bez ohledu na jejich tvar, se vypočte 

vynásobením zastavěné plochy půdy a podkroví součtem průměrné výšky půdní 

nadezdívky a poloviny výšky hřebene nad průměrnou výškou půdní nadezdívky. 

Převažují-li jiné tvary střešních konstrukcí, vypočte se obestavěný prostor zastřešení jako 

objem geometrického tělesa.“ [5] 
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2.2 Cena 

Často se zaměňuje pojem cena s hodnotou, ale z hlediska terminologie jsou to dvě odlišné 

skutečnosti, které je třeba odlišovat. Tyto skutečnosti jsou popsány v knize Bradáč a kol., 

Teorie oceňování nemovitosti takto: 

„Cena je pojem používaný pro požadovanou, nabízenou nebo skutečně zaplacenou částku 

za zboží nebo službu. Částka je nebo není zveřejněna, zůstává však historickým faktem. 

Může nebo nemusí mít vztah k hodnotě, kterou věci přisuzují jiné osoby.“  [6, str.47] 

„Hodnota není skutečně zaplacenou, požadovanou nebo nabízenou cenou. Je to 

ekonomická kategorie, vyjadřující peněžní vztah mezi zbožím a službami, které lze 

koupit, na jedné straně, kupujícími a prodávajícími na druhé straně. Jedná se o odhad. 

Podle ekonomické koncepce hodnota vyjadřuje užitek, prospěch vlastníka zboží nebo 

služby k datu, k němuž se odhad hodnoty provádí. Existuje řada hodnot podle toho, jak 

jsou definovány (např. věcná hodnota, výnosová hodnota, střední hodnota, tržní hodnota 

apod.), přitom každá z nich může být vyjádřena zcela jiným číslem. Při oceňování je proto 

vždy zcela přesně definovat, jaká hodnota je zjišťována.“  [6, str. 47] 

„Oceňování je činností, kdy je určitému předmětu, souboru předmětů, práv ap. přiřazován 

peněžní ekvivalent.“  [6, str. 47] 

V České republice máme platný zákon č. 526/1990 Sb. Zákon o cenách, který se vztahuje 

na uplatňování, regulaci a kontrolu cen výrobků, výkonů, prací a služeb pro tuzemský trh, 

včetně cen zboží z dovozu a cen zboží určeného pro vývoz. [7] Tento zákon mimo jiné 

popisuje i sjednávání ceny, je zde popsáno, jak a podle čeho se cena určuje.  

Cena se sjednává pro zboží vymezené názvem, jednotkou množství a kvalitativními a 

dodacími nebo jinými podmínkami sjednanými dohodou stran. Podle určených podmínek 

mohou být součástí ceny zcela nebo zčásti náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží, 

zisk, příslušná daň a clo. Dohoda o ceně je dohoda o výši ceny nebo o způsobu, jakým 

bude cena vytvořena za podmínky, že tento způsob cenu dostatečně určuje. Prodávající 

ani kupující nesmí zneužít svého výhodnějšího hospodářského postavení k tomu, aby 

získal nepřiměřený majetkový prospěch. [8] 
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3 Cena stavebního objektu 

Cena stavebního objektu je stanovena na základě ocenění dílčích činností, které probíhají 

ve všech fázích stavby. V průběhu fáze přípravy, samotné výstavby a předání danému 

investorovi. Oceňuje se stavební objekt, stavba jako soubor stavebních objektů nebo 

dodávka prací částí stavebního objektu. [10, str. 61] 

3.1 Souhrnný rozpočet 

Souhrnný rozpočet je sestavován investorem, nebo investorem jmenovanou inženýrskou 

kanceláří a obsahuje celkovou cenu stavebního objektu. Tato cena slouží, jako ukazatel 

efektivnosti investičního projektu. Tato cena obsahuje dílčí ceny nákladů od přípravy až 

po předání investorovi. Jednotlivé procesy jsou rozděleny do kapitol, podle kterých se 

zvolí postup ocenění. ,,Náplň a forma souhrnného rozpočtu se vyvíjí podle podmínek 

vznikajících na stavebním trhu a není ustálená. “ [10, str. 61] 

3.2 Dohoda o ceně 

Dohoda o ceně a předmět smlouvy jsou povinné součásti smlouvy o dílo. Cena musí být 

v dohodě vymezena buď výší ceny tzv. obnosem, nebo způsobem tvorby ceny. Dále jsou 

ve smlouvě o dílo vymezeny, do jednotlivých kapitol, podmínky ceny. [10, str. 66] 

1. název díla 

2. jednotka množství 

• výkaz výměr 

• specifikace materiálů 

• číselný kód klasifikace (JKSO, TSKP apod.), pouze pokud to stanoví 

smlouva či předpis 

3. kvalitativní podmínky 

• užitné vlastnosti 

• jakost stavebních konstrukcí a prací 

• technické předpisy (normy ČSN, technologické předpisy) 
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4. dodací podmínky 

• dodací lhůty 

• záruční doba 

• režim staveniště 

• subdodávky 

• přejímka stavebních konstrukcí a prací 

• základní podmínky dodávky stavebních prací 

• základní podmínky dodávek strojírenských a elektrotechnických 

5. všeobecné podmínky 

• platnost a obsah oceňovacích podkladů 

• popisy stavebních prací a měrné jednotky 

• způsob měření 

• názvosloví a definice 

6. ostatní podmínky 

• platební podmínky 

• jiné podmínky 

Pokud se partneři nedohodnou na způsobu tvorby ceny, pokládá se smlouva za neplatnou. 

[10, str. 67] 

3.3 Formy ceny 

Ceny mohou být v dohodě o ceně zpracovány v různých formách. Formy jsou 

charakterizovány vstupními daty a kombinacemi těchto dat. Na základě hledisek jsou 

rozděleny do 4 kategorií. 

1. Podmínky cenové dohody: 

• pevné 

• běžné s klouzavou doložkou 

• pohyblivé 
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2. Dohodnutá forma a struktura ve smlouvě 

• rozpočet  

o v jednotkových cenách 

o v jednotkových agregovaných sazbách 

o ve skupinových cenách 

o v souhrnných cenách 

o pomocí rozpočtových ukazatel 

• ostatní  

o pomocí hodinových zúčtovacích sazeb 

o za skutečné naběhlé náklady 

o globální 

• kombinované 

3. Kalkulační metoda 

• individuálně kalkulované 

• porovnatelně kalkulované 

• kalkulované pomocí normativů 

• parametrické 

• indexované 

• převzaté 

• odborně odhadnuté 

4. Typ kalkulačního členění 

• úplných vlastních nákladů a zisku souhrnně za celou cenovou nabídku 

• přímých nákladů, režie souhrnně za celou cenovou nabídku a zisk 

• hmot, přímých zpracovacích nákladů. Hrubého rozpětí souhrnně za celou 

cenovou nabídku 

• jiné, popř. kombinované 

S výjimkou staveb financovaných z veřejných prostředků, neudává žádný předpis, který 

typ ceny nebo způsob tvorby má být použitý. [10, str. 68] 
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3.4 Rozpočet 

Rozpočet je nejrozšířenějším typem ceny. Součástí rozpočtu jsou oceněné konstrukční 

prvky. Rozpočet můžeme strukturovat na: 

• účel, pro který je rozpočet zpracovaný, 

• na míře podrobnosti dokumentace stavby, 

• na použitých oceňovacích podkladech. 

Z hlediska účelu dále členíme na: 

• pro dodavatele jako nabídková cena stavebního objektu, 

• pro investora jako orientační předběžná cena, 

• pro smluvní sjednání. 

Z hlediska podrobnosti dokumentace stavby je zpracován rozpočet podle toho, jaký prvek 

se stanoví jako kalkulační jednice: 

• stavební objekt, 

• technologická etapa, 

• skupinový prvek, 

o práce HSV, PSV, 

o skupina stavebních dílů, 

o stavební díl, 

• konstrukční prvek jednotkový, 

o stavební práce. 

Z hlediska oceňovacích podkladů může dodavatel i investor využívat: 

• vlastní cenové podklady, 

• převzaté cenové podklady a pomůcky. 

Ocenění stavební časti se provádí skladebně sestavením rozpočtu. Rozpočet zahrnuje 

obvykle: 

• základní náklady, 

• vedlejší náklady, 

• další náklady, které mohou vznikat z titulu předpokládaných nebo vznikajících 

podmínek, při realizaci stavebního objektu. [10, str. 70] 
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3.4.1 Rozpočtové ukazatele 

Rozpočtové ukazatele se využívají jako podklady a pomůcky, zpracované odbornými 

organizacemi. Slouží ke zjednodušení rozpočtování, zjednodušení přípravy staveb a 

jejich provádění, k ohodnocení činností. [10, str. 72] 

Využívání rozpočtových ukazatelů spočívá v porovnávání cen již realizovaných 

stavebních objektu s budoucími. Rozpočtové ukazatele musí být v měrných jednotkách 

ty dělíme na: 

• účelové: 1 koupelna, 1 umyvadlo apod., 

• technické: obestavěný prostor v m3, podlahová plocha v m2, zastavěná 

plocha v m2 apod. [10, str. 72] 

Nejvhodnějšími ukazateli jsou takové, které si zhotovitel vypracuje z vlastních dat. 

4 Zdravotně technické instalace 

Jako zdravotně technické instalace, dále jen ZTI, chápeme kanalizaci, vodovod a 

zařizovací předměty. Setkat se můžeme i s názvem hygienické nebo sanitární instalace, 

v České republice se nejčastěji užívá pojem zdravotně technické instalace. S vývojem 

nových technologických postupů, materiálů, zařizovacích předmětů, technologii, a i díky 

politické situaci, se české normy upravují a v souladu s nimi požadavky a doporučení pro 

řešení ZTI. 

4.1 Normy a vyhlášky 

Současné platné normy a vyhlášky v České republice: 

• ČSN EN 806-1:2002 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě  

Část  1: Všeobecně 

• ČSN EN 806-2:2005 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě 

Část  2: Navrhování 

• ČSN EN 806-3:2006 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě 

Část  3: Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda 

• ČSN EN 806-4:2010 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě 

Část  4: Montáž 

• ČSN EN 806-5:2012 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě 
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Část  5: Provoz a údržba 

Tato norma o pěti částech je českou verzí evropské normy EN 806, kdy první část 

byla vydána v červenci 2002 a nabyla účinnosti 1.1.2005, postupně nabyly 

účinnosti i zbylé části. 

• ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody 

• ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a 

všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem 

• ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

• ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky 

• Vyhláška č. 70/2018 Sb., která je novelou Vyhlášky 252/2004 Sb. Vyhláška, 

kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah 

kontroly pitné vody.  

• ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 

• ČSN EN 752 Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Management 

stokového systému 

• ČSN EN 476 Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů 

• ČSN EN 12380 Přivzdušňovací ventily pro vnitřní kanalizaci – Požadavky, 

zkušební metody a hodnocení shody 

• ČSN EN 12056-1 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 1: Všeobecné a 

funkční požadavky 

• ČSN EN 12056-1 ZMĚNA Z1 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 1: 

Všeobecné a funkční požadavky 

• ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 2: Odvádění 

splaškových odpadních vod – Navrhování a výpočet 

• ČSN EN 12056-2 OPRAVA 1 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: 

Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet 

• ČSN EN 12056-2 ZMĚNA Z1 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: 

Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet 

• ČSN EN 12056-3 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3: Odvádění 

dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet 

• ČSN EN 12056-3 ZMĚNA Z1 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3: 

Odvádění dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet 
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• ČSN EN 12056-3 ZMĚNA Z2 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3: 

Odvádění dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet 

• ČSN EN 12056-4 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 4: Čerpací 

stanice odpadních vod – Navrhování a výpočet 

• ČSN EN 12056-4 ZMĚNA Z1 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 4: 

Čerpací stanice odpadních vod – Navrhování a výpočet 

• ČSN EN 12056-5 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 5: Instalace a 

zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání 

• ČSN EN 12056-5 ZMĚNA Z1 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 5: 

Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání 

• ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 

• ČSN EN 997 Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou 

4.2 Kanalizace 

Kanalizace slouží k odvádění odpadních vod, je tvořena vnitřní kanalizací, která se 

připojuje na veřejnou kanalizaci kanalizačními přípojkami. Za vnitřní kanalizaci 

považujeme veškeré části kanalizace, které jsou uvnitř stavebního objektu. Každý 

stavební objekt by měl být připojený na veřejnou kanalizaci samostatnou kanalizační 

přípojkou, aby se předcházelo komplikacím a dodatečným úpravám a opravám. Řešení 

připojení na veřejnou kanalizaci určí vždy daný správce kanalizace. Veškeré dohody o 

způsobu řešení kanalizace a následné údržbě, by měli být sepsány a smluvně ošetřeny. 

V oblasti, v které se nachází oddílná kanalizace se musí vybudovat samostatná přípojka 

pro splaškovou kanalizaci a pro dešťovou kanalizaci. Pokud není možné stavební objekt 

napojit na veřejnou kanalizaci, musí odvádět odpadní vody do žumpy, která se musí 

v pravidelných intervalech odvážet. Dešťová voda se musí na pozemku, který náleží 

stavebnímu objektu zachycovat nebo odvádět do recipientu. [9, str. 14] 

4.3 Vodovod 

Vodovod se skládá z vnitřního vodovodu, který obsahuje veškeré potrubí uvnitř 

stavebního objektu, pro vedení teplé a studené vody. Vnitřní vodovod se propojuje 

s vnějším vodárenským systémem vodovodní přípojkou. Každý stavební objekt je 

zpravidla připojen na veřejný vodovod jednou vodovodní přípojkou. Vodovodní přípojka 

je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu 
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k vodoměru, pokud stavební objekt nemá vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného 

stavebního objektu. Vodovodní přípojka není vodním dílem. Vlastníkem vodovodní 

přípojky je dle zákona č 274/2001Sb., vlastník pozemku nebo stavebního objektu 

připojeného na vodovod. Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní 

přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znehodnocení vody ve 

vodovodu. [9, str. 14] 

4.4 Zařizovací předměty 

Jako zařizovací předměty uvažujeme klozety, pisoáry, umyvadla, vany, sprchy atd. U 

zařizovacího předmětu je nutné napojení na vodovodní a kanalizační potrubí, proto musí 

být doplněn o příslušenství, s kterým společně tvoří sestavu.  

Patří sem: 

• vlastní zařizovací předmět, 

• výtoková armatura pro přívod vody, u záchodových a pisoárových mís 

splachovač, u výlevek výtoková armatura i splachovač, 

• odpadní uzávěrka nebo napojovací tvarovka. [9, str. 23] 

Počet zařizovacích předmětu a jejich umístění je stanoveno příslušnými předpisy jako 

jsou vyhlášky a normy v závislosti na druhu budovy a počtu osob, které zde mají trvalé 

bydliště. Ku příkladu v bytech, které mají dva a více pokojů musí být klozet umístěn 

v samostatné místnosti. V bytech, které mají pět a více obytných místností musejí být 

instalovány dva klozety. Přičemž jeden z nich musí být v samostatné místnosti a druhý 

může být umístěný v koupelně. [9, str. 22] 
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5 Praktická část 

Praktická část této práce popisuje použitý postup pro získání co nejpřesnější ceny za 

vnitřní ZTI v nižších stupních dokumentace. Bude popsáno, jakým způsobem se 

postupovalo a z jakých dat se vycházelo. Požadovaným výsledkem praktické části je 

matematický model nebo modely, které umožní získat poměrně přesnou předběžnou cenu 

za vnitřní ZTI ze základních údajů o stavebním objektu, které jsou známé v prvotních 

fázích investičního projektu. Tato získaná informace by měla usnadnit rozhodování a 

předejít případným nežádoucím úpravám projektu z důvodu například nedostatku financí. 

5.1 Podklady 

Pro stanovení reálné ceny bylo zapotřebí vycházet z reálných projektů stavebních objektů 

a jejich konečných projektantských rozpočtů. K dispozici bylo 27 projektů z ateliéru 

Velehradský, s.r.o. Předané podklady obsahovaly podrobnou projektovou dokumentaci, 

průvodní a souhrnné technické zprávy a konečný rozpočet celého stavebního projektu. 

Projekty byly vytvořeny a realizovány v letech 2011-2020 a jedná se o novostavby i 

rekonstrukce, ve všech těchto projektech jsou zahrnuty rozpočty za ZTI. Veškerá data 

v projektech jsou v souladu s platnými normami a vyhláškami, z daného roku projektové 

dokumentace a sestavení rozpočtu. 

5.2 Analýza projektů, rozpočtů 

Jelikož se jedná o stanovení ceny v nižších stupních dokumentace, musela se vytvořit 

databáze s daty, která jsou dostupná na úrovni studie. Bylo nutné projít všechny projekty 

a zanalyzovat, která data jsou uvedena v každém projektu a jsou dostupná na úrovni studie 

a mohou mít vliv na cenu ZTI. Vhodným postupem tedy bylo začít obecnými 

informacemi o stavbě, které jsou popsány v průvodní a souhrnné technické zprávě. 

Z těchto zpráv byly vybrány informace jako obestavěný prostor a zastavěná plocha. Tyto 

číselné údaje slouží obecně, jako rozpočtové ukazatele. V projektové části byla vybrána 

možnost ocenění ZTI na základě podlahové plochy a podlahové plochy místností, kde se 

nacházejí zařizovací předměty. K těmto informacím bylo potřeba vypsat rozčleněné 

náklady spojené se ZTI a samotné zařizovací předměty. 
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5.3 Vytvoření databáze 

Pro naše účely bylo zapotřebí vytvoření jednotné databáze s relevantními daty. 

K dispozici bylo ateliérem Velehradský poskytnuto 27 staveb všech možných kategorií 

(bytové/nebytové, novostavby/rekonstrukce). K vytvoření této databáze byl použit 

program Excel, v něm byla vytvořena tabulka, kam se vypisovala požadovaná data 

z projektů. Nejprve se začalo s identifikačními údaji o každém projektu: 

• číslo stavebního objektu, 

• název stavebního objektu, 

• klasifikace stavebního objektu, 

• rok sestavení rozpočtu. 

Poté byly vyselektovány základní údaje, které mají potencionální vliv na cenu ZTI a je 

možné tyto údaje dohledat na úrovni studie stavebního objektu: 

• obestavěný prostor, 

• zastavěná plocha, 

• podlahová plocha, 

• podlahová plocha místností se zařizovacími předměty, 

• typ stavebního zásahu (rekonstrukce/novostavba). 

V neposlední řadě byly vypsány náklady z rozpočtu, které jsou spojené se ZTI: 

• zemní práce, 

• vodovod, 

• kanalizace, 

Nakonec byly vypsány počty veškerých zařizovacích předmětů: 

• umyvadla, 

• umývátka, 

• dřezy, 

• klozety, 

• pisoáry, 

• sprchy, 

• vany, 



  

 

25 

• hydranty, 

• pračky, 

• výlevky. 

5.4 Sběr dat 

Při sběru dat z rozpočtové dokumentace, se zjistilo, že rozpočty nejsou z jednotné cenové 

databáze např. URS nebo RTS, některé byli mimo tyto databáze, to by mohlo vytvářet 

nežádoucí odchylky. Rozpočty obsahovali také vedlejší rozpočtové náklady, zednické 

výpomoci, nátěry, demolice, které tvořili u některých objektů poměrně velkou část ceny 

ZTI. Bylo tedy nutné přidat do sekce nákladů další členění a to: 

• vedlejší rozpočtové náklady, 

• demolice, 

• ostatní – zednické výpomoci, nátěry. 

Součástí rozpočtů byly také položky, které by se vzhledem ke zbylým rozpočtům dali brát 

jako atypické. Jednalo se především o položky spojené s likvidací dešťových nebo 

splaškových vod, které by měly být součásti samostatného objektu. Jelikož předmětem 

práce je stanovení ceny za vnitřní ZTI, tak s náklady za tyto položky nebylo ve výpočtech 

uvažováno.  
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Tabulka 1: Stavební objekt 1 

Název stavby 

číslo: 1221 

název:  Stavební objekt 1 

CZ-CC: 1220 

rok sestavení rozpočtu: 2011/2 

Základní informace 

obestavěný prostor: 7 038 m3 

zastavěná plocha: 656,6 m2 

podlahová plocha: 1 450,6 m2 

podl. plocha se zař. předměty: 104 m2 

typ stavebního zásahu: Novostavba 

Náklady 

zemní práce: 141 426 Kč 

vodovod: 234 701 Kč 

kanalizace: 149 714 Kč 

zařizovací předměty: 324 835 Kč 

ostatní – zednické výpomoci: 31 650 Kč 

demontáž: 0 Kč 

vedlejší rozpočtové náklady: 0 Kč 

Zařizovací předměty 

umyvadla umývátka dřezy klozety pisoáry sprchy vany hydranty pračky  výlevky 

8 1 2 9 5 10 0 3 3 1 

5.5 Analýza databáze 

Data z této databáze bylo třeba dále analyzovat. Bylo zapotřebí vytvoření možných 

závislostí jednotlivých dat, které by tvořili matematický model, pro výpočet předběžné 

ceny ZTI. Cílem této práce je získat cenu s možnou chybou výsledku 25 %. Ve spolupráci 

s panem RNDr. Oto Přibyl byl vytvořen model, který se dal aplikovat. Matematickým 

modelem se zjistilo, že požadované přiblížení se výsledku, není možné, pokud bereme 

v potaz náklady za: 

• zemní práce, 

• ostatní – zednické výpomoci, nátěry, 

• demontáže, 

• vedlejší rozpočtové náklady. 
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Důvodem byla nesourodost v jednotlivých rozpočtech, kdy v některých nebylo s těmito 

náklady počítáno vůbec nebo jen částečně. Důvodem nesourodosti je práce jednotlivých 

rozpočtářů.  Pro další práci je uvažováno pouze s náklady na: 

• vodovod, 

• kanalizaci, 

• zařizovací předměty. 

Náklady na vodovod jsou tvořeny z ceny za: 

• vnitřní vodovod – dodávka, montáž, ostatní, 

• izolace tepelné, 

• konstrukce zámečnické – podpěrné konstrukce, 

• strojní vybavení, armatury – vodovod, 

• povlakové krytiny – HI manžety, 

• rozvody. 

Náklady na kanalizaci: 

• vnitřní kanalizace – dodávka, montáž, ostatní, 

• armatury – kanalizace, 

• rozvody. 

Náklady na zařizovací předměty: 

• zařizovací předměty – dodávka, montáž, 

• před stěnové instalace, 

• instalační prefabrikáty. 

Každému stavebnímu objektu byl následně přidělen index, který měl funkci vyrovnání 

ceny v rozdílných letech vytvoření a realizaci projektu. Součet všech nákladů byl tímto 

indexem vynásobený a tvořil konečnou cenu ZTI za daný stavební objekt. Cenový index 

byl stanoven dle dat ze statistického úřadu – „Indexy cen stavebních děl 4místných skupin 

podle klasifikace CZ-CC“ [11], a to přepočtením na rok 2020. Databáze viz příloha č. 1. 
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5.5.1 Způsob analýzy 

Pro účely této práce byl použit program Excel a funkce Řešitel. Cílem analýzy je nalézt 

jednotkovou cenu, kterou bude nabývat každý vstupní údaj, tak abychom dostali co 

nejpřesnější předpokládané celkové náklady na vnitřní ZTI. Vzorec pro model je pak 

stanoven následně: 

𝑧 =  ∑ 𝑐𝑖  ×  𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 
(1) 

Kde: 

z … modelová cena celkem za vnitřní ZTI, 

c … jednotkové ceny za vstupní údaj, 

x … hodnota vstupního údaje, 

n … počet vstupních údajů. 

Vypočtená modelová cena za ZTI byla porovnávaná se skutečnou projekční cenou. 

Výsledkem porovnání byla procentní odchylka. Úkolem funkce Řešitel bylo nalézt 

minimální odchylky za sledované objekty při zadaných vstupních údajích, při použití 

evolučního algoritmu jako metody řešení.  

Pro potřeby funkce Řešitel bylo nutné určit omezující podmínky pro proměnné, kterými 

byly jednotkové ceny jednotlivých vstupních údajů. Omezující podmínky se určily ve 

většině vstupních údajů odhadem, a to z důvodu, že nebylo možné odhadnout jaký vliv 

mají jednotlivé vstupní údaje na celkovou cenu. Pouze u zařizovacích předmětů se 

uvažovalo s minimální hodnotou ve výši nákladů na dodávku a montáž daného 

zařizovacího předmětu. Tato hranice byla stanovena dle dostupných rozpočtů.  

5.5.2 Varianty analýzy 

Podklady pro tuto práci se skládaly z 27 stavebních objektů. Těchto 27 stavebních objektů 

se dále dělí na bytové a nebytové, novostavby a rekonstrukce. Rozdílnost těchto pokladů 

by mohla způsobovat další nepřesnost a mohla by se tím zvýšit maximální a minimální 

procentuální odchylka.  
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Bylo tedy sestaveno 7 variant: 

• Varianta 1: Bez ohledu na bytové, nebytové, rekonstrukce a novostavby 

• Varianta 2: Nebytové bez ohledu na rekonstrukce a novostavby 

• Varianta 3: Bytové bez ohledu na rekonstrukce a novostavby 

• Varianta 4: Novostavby bez ohledu na bytové a nebytové 

• Varianta 5: Rekonstrukce bez ohledu na bytové a nebytové 

• Varianta 6: Nebytové rekonstrukce 

• Varianta 7: Nebytové novostavby 

Členění bytových stavebních objektů na novostavby a rekonstrukce z důvodu malého 

počtu by bylo zavádějící. 

5.5.3 Kombinace vstupů analýzy 

Cílem práce je zjistit cenu ze vstupních údajů, které jsou v nižších stupních dokumentace. 

Pro určení, který z údajů databáze, nám při vložení do matematického modelu určí 

nejpřesnější cenu, bylo vytvořeno 16 kombinací. Každá z těchto kombinací obsahuje 

zařizovací předměty, ty jsou dále kombinovány s dostupnými základními údaji o 

stavebním objektu.  
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Obrázek 1:Kombinace vstupů analýzy 

5.5.4 Výsledky analýzy 

 Celkem bylo vytvořeno 112 modelů (16 kombinací pro každou ze 7 variant), kdy se 

hledala kombinace, která nalezne nejmenší maximální a minimální odchylku u daného 

vzorku dat. Průměrná odchylka je také dobrým ukazatelem, ale v nižších stupních 

dokumentace je nutné vědět s jakou rezervou u dané ceny je možné počítat. 
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5.5.4.1 Varianta 1 

Varianta 1 obsahuje veškeré podklady bez ohledu na jejich členění. Součástí jsou bytové 

i nebytové stavební objekty, rekonstrukce i novostavby. Zahrnuto je 27 stavebních 

objektů. 

 

Obrázek 2: Varianta 1 

Varianta 1 bude vyházet nejpříznivěji v kombinaci č. 5, která obsahuje zařizovací 

předměty a podlahovou plochu. Cenová odchylka nabývá hodnot minimální -35,30 %, 

maximální 48,99 % a průměrná odchylka -5,10 %. Tento matematický model nesplňuje 

požadované meze minimální a maximální odchylky do 25 %. Proměnné příloha viz č.2. 
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𝑧 = 11 182,06 × 𝑧𝑝1 + 22 947,43 × 𝑧𝑝2 + 10 143,06 × 𝑧𝑝3

+ 1 703,94 × 𝑧𝑝4 + 20 967,87 × 𝑧𝑝5 + 15 173,52 × 𝑧𝑝6

+ 6 008,14 × 𝑧𝑝7 + 9 000,01 × 𝑧𝑝8 + 29 147,31 × 𝑧𝑝9

+ 107 492,07 × 𝑧𝑝10 + 224,22 × 𝑝𝑝1 

 

(2) 

Kde: 

z…modelová cena za vnitřní ZTI 

zp1…počet umyvadel 

zp2…počet umývátek 

zp3…počet dřezů 

zp4… počet klozetů 

zp5…počet pisoárů 

zp6…počet sprchových koutů 

zp7…počet van 

zp8…počet hydrantů 

zp9…počet praček 

zp10…počet výlevek 

pp1…podlahová plocha v m2 
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5.5.4.2 Varianta 2 

Varianta 2 obsahuje podklady členěné na nebytové, součástí jsou rekonstrukce i 

novostavby. Zahrnuto je 22 stavebních objektů. 

 

Obrázek 3: Varianta 2 

 

 

Varianta 2 bude mít nejpříznivější výsledky v kombinaci č. 16, tato kombinace obsahuje 

proměnou ze všech vstupních údajů. Cenová odchylka nabývá hodnot minimální -34,41 

%, maximální 39,97 % a průměrná odchylka -4,25 %. Tento matematický model 

nesplňuje požadované meze minimální a maximální odchylky do 25 %. Proměnné 

příloha viz č.3. 
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𝑧 = 1 000,13 × 𝑧𝑝1 + 1 000,04 × 𝑧𝑝2 + 1 000,02 × 𝑧𝑝3 + 13 158,05 × 𝑧𝑝4

+ 44 847,47 × 𝑧𝑝5 + 11 536,00 × 𝑧𝑝6 + 83 965,00 × 𝑧𝑝7

+ 1 000,04 × 𝑧𝑝8 + 1 000,03 × 𝑧𝑝9 + 137 441,50 × 𝑧𝑝10

+ 109,05 × 𝑝𝑝1 + 1,00 × 𝑧1 + 16,39 × 𝑜𝑝1 + 789,08 × 𝑝𝑝2 

(3) 

Kde: 

z…modelová cena za vnitřní ZTI 

zp1…počet umyvadel 

zp2…počet umývátek 

zp3…počet dřezů 

zp4… počet klozetů 

zp5…počet pisoárů 

zp6…počet sprchových koutů 

zp7…počet van 

zp8…počet hydrantů 

zp9…počet praček 

zp10…počet výlevek 

pp1…podlahová plocha v m2 

z1…zastavěná plocha v m2 

op1…obestavěný prostor v m3 

pp2…podlahová plocha se zařizovacími předměty v m2 
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5.5.4.3 Varianta 3 

Varianta 2 obsahuje podklady členěné na bytové, součástí jsou rekonstrukce i 

novostavby. Zahrnuto je 5 stavebních objektů. 

 

Obrázek 4: Varianta 3 

Varianta 3 bude mít nejpříznivější výsledky v kombinaci č. 12, tato kombinace obsahuje 

proměnou ze zařizovacích předmětů, zastavěné plochy, obestavěného prostoru, 

podlahové plochy se zařizovacími předměty. Výsledná cenová odchylka je minimální -

1,11 %, maximální 0,90 % a průměrná odchylka -0,02 %. Tento matematický model 

splňuje požadované meze minimální a maximální odchylky do 25 %, avšak z důvodu 

počtu 5 stavebních objektů může docházet ke zkreslení výsledků. Proměnné příloha viz 

č.4. 
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𝑧 = 7 777,84 × 𝑧𝑝1 + 1 005,83 × 𝑧𝑝2 + 21 282,94 × 𝑧𝑝3 + 12 002,65 × 𝑧𝑝4

+ 4 038,70 × 𝑧𝑝5 + 92 023,49 × 𝑧𝑝6 + 4 732,06 × 𝑧𝑝7

+ 9 003,28 × 𝑧𝑝8 + 20 005,44 × 𝑧𝑝9 + 149 989,44 × 𝑧𝑝10

+ 1,09 × 𝑧1 + 1,00 × 𝑜𝑝1 + 486,64 × 𝑝𝑝2 

(4) 

Kde: 

z…modelová cena za vnitřní ZTI 

zp1…počet umyvadel 

zp2…počet umývátek 

zp3…počet dřezů 

zp4… počet klozetů 

zp5…počet pisoárů 

zp6…počet sprchových koutů 

zp7…počet van 

zp8…počet hydrantů 

zp9…počet praček 

zp10…počet výlevek 

z1…zastavěná plocha v m2 

op1…obestavěný prostor v m3 

pp2…podlahová plocha se zařizovacími předměty v m2 
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5.5.4.4 Varianta 4 

Varianta 4 obsahuje podklady členěné na novostavby, součástí jsou bytové i nebytové 

stavební objekty. Zahrnuto je 16 stavebních objektů. 

 

Obrázek 5: Varianta 4 

Varianta 4 nabývá nejpřesnějších hodnot v kombinaci č. 9, tato kombinace obsahuje 

zařizovací předměty, obestavěný prostor a podlahovou plochu se zařizovacími předměty. 

Cenová odchylka nabývá hodnot minimální -31,83 %, maximální 32,19 % a průměrná 

odchylka -1,66 %. Tento matematický model nesplňuje požadované meze minimální a 

maximální odchylky do 25 %. Proměnné příloha viz č.5. 
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𝑧 = 3 500,00 × 𝑧𝑝1 + 1 000,00 × 𝑧𝑝2 + 1 000,00 × 𝑧𝑝3 + 12 000,00 × 𝑧𝑝4

+ 19 298,12 × 𝑧𝑝5 + 12 000,00 × 𝑧𝑝6 + 4 500,00 × 𝑧𝑝7

+ 9 000,00 × 𝑧𝑝8 + 44 342,43 × 𝑧𝑝9 + 86 226,63 × 𝑧𝑝10

+ 42,08 × 𝑜𝑝1 + 1 246,37 × 𝑝𝑝2 

(5) 

Kde: 

z…modelová cena za vnitřní ZTI 

zp1…počet umyvadel 

zp2…počet umývátek 

zp3…počet dřezů 

zp4… počet klozetů 

zp5…počet pisoárů 

zp6…počet sprchových koutů 

zp7…počet van 

zp8…počet hydrantů 

zp9…počet praček 

zp10…počet výlevek 

op1…obestavěný prostor v m3 

pp2…podlahová plocha se zařizovacími předměty v m2 
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5.5.4.5 Varianta 5 

Varianta 5 obsahuje podklady členěné na rekonstrukce, součástí jsou bytové i nebytové 

stavební objekty. Zahrnuto je 11 stavebních objektů. 

 

Obrázek 6: Varianta 5 

 

Varianta 5 vychází nejpřesněji v kombinaci č. 12, tato kombinace obsahuje zařizovací 

předměty, zastavěnou plochu, obestavěný prostor a podlahovou plochu se zařizovacími 

předměty. Cenová odchylka nabývá hodnot minimální -25,65 %, maximální 22,41 % a 

průměrná odchylka -3,22 %. Tento matematický model splňuje požadované meze 

minimální a maximální odchylky do 25 %. Proměnné příloha viz č.6. 
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𝑧 = 3 500,89 × 𝑧𝑝1 + 1 009,08 × 𝑧𝑝2 + 1 001,48 × 𝑧𝑝3 + 21 204,23 × 𝑧𝑝4

+ 73 968,92 × 𝑧𝑝5 + 70 380,32 × 𝑧𝑝6 + 149 991,99 × 𝑧𝑝7

+ 9 001,54 × 𝑧𝑝8 + 14 355,26 × 𝑧𝑝9 + 62 875,67 × 𝑧𝑝10

+ 150,16 × 𝑧1 + 1,00 × 𝑜𝑝1 + 1,03 × 𝑝𝑝2 

(6) 

Kde: 

z…modelová cena za vnitřní ZTI 

zp1…počet umyvadel 

zp2…počet umývátek 

zp3…počet dřezů 

zp4… počet klozetů 

zp5…počet pisoárů 

zp6…počet sprchových koutů 

zp7…počet van 

zp8…počet hydrantů 

zp9…počet praček 

zp10…počet výlevek 

z1…zastavěná plocha v m2 

op1…obestavěný prostor v m3 

pp2…podlahová plocha se zařizovacími předměty v m2 
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5.5.4.6 Varianta 6 

Varianta 6 obsahuje podklady členěné na rekonstrukce, součástí jsou pouze nebytové 

stavební objekty. Zahrnuto je 10 stavebních objektů. 

 

Obrázek 7: Varianta 6 

Varianta 6 vychází nejpřesněji v kombinaci č. 12, tato kombinace obsahuje zařizovací 

předměty, zastavěnou plochu, obestavěný prostor a podlahovou plochu se zařizovacími 

předměty. Cenová odchylka nabývá hodnot minimální -24,62 %, maximální 22,29 % a 

průměrná odchylka -1,41 %. Tento matematický model splňuje požadované meze 

minimální a maximální odchylky do 25 %. Proměnné příloha viz č.7. 
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𝑧 = 3 511,76 × 𝑧𝑝1 + 1 007,63 × 𝑧𝑝2 + 1 012,30 × 𝑧𝑝3 + 21 609,48 × 𝑧𝑝4

+ 74 129,44 × 𝑧𝑝5 + 65 590,86 × 𝑧𝑝6 + 143 177,15 × 𝑧𝑝7

+ 9 002,62 × 𝑧𝑝8 + 1 000 × 𝑧𝑝9 + 69 140,86 × 𝑧𝑝10

+ 144,48 × 𝑧1 + 1,01 × 𝑜𝑝1 + 1,00 × 𝑝𝑝2 

(7) 

Kde: 

z…modelová cena za vnitřní ZTI 

zp1…počet umyvadel 

zp2…počet umývátek 

zp3…počet dřezů 

zp4… počet klozetů 

zp5…počet pisoárů 

zp6…počet sprchových koutů 

zp7…počet van 

zp8…počet hydrantů 

zp9…počet praček 

zp10…počet výlevek 

z1…zastavěná plocha v m2 

op1…obestavěný prostor v m3 

pp2…podlahová plocha se zařizovacími předměty v m2 
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5.5.4.7 Varianta 7 

Varianta 7 obsahuje podklady členěné na novostavby, součástí jsou pouze nebytové 

stavební objekty. Zahrnuto je 12 stavebních objektů. 

 

Obrázek 8: Varianta 7 

Varianta 7 vychází nejpřesněji v kombinaci č. 12, tato kombinace obsahuje zařizovací 

předměty, zastavěnou plochu, obestavěný prostor a podlahovou plochu se zařizovacími 

předměty. Výsledná cenová odchylka je minimální -30,10 % a maximální 34,91 % a 

průměrná odchylka -2,41 %. Tento matematický model nesplňuje požadované meze 

minimální a maximální odchylky do 25 %. Proměnné příloha viz č.8. 
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𝑧 = 3 500,00 × 𝑧𝑝1 + 1 000,00 × 𝑧𝑝2 + 29 027,66 × 𝑧𝑝3 + 14 001,11 × 𝑧𝑝4

+ 3 700,01 × 𝑧𝑝5 + 12 000,23 × 𝑧𝑝6 + 47 995,93 × 𝑧𝑝7

+ 9 000,29 × 𝑧𝑝8 + 1 000,91 × 𝑧𝑝9 + 25 189,80 × 𝑧𝑝10

+ 1,00 × 𝑧1 + 49,42 × 𝑜𝑝1 + 1 851,06 × 𝑝𝑝2 

(8) 

Kde: 

z…modelová cena za vnitřní ZTI 

zp1…počet umyvadel 

zp2…počet umývátek 

zp3…počet dřezů 

zp4… počet klozetů 

zp5…počet pisoárů 

zp6…počet sprchových koutů 

zp7…počet van 

zp8…počet hydrantů 

zp9…počet praček 

zp10…počet výlevek 

z1…zastavěná plocha v m2 

op1…obestavěný prostor v m3 

pp2…podlahová plocha se zařizovacími předměty v m2 
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5.6 Vyhodnocení 

Ve výše uvedených variantách se dospělo k těmto výsledkům: 

Varianta MIN MAX PRŮMĚR PŘIJATELNÉ 

1 -35,30 % 48,99 % -5,10 % NE 

2 -34,41 % 39,97 % -4,25 % NE 

3 -1,11 % 0,90 % -0,90 % ANO 

4 -31,83 % 32,19 % -1,66 % NE 

5 -25,65 % 22,41 % -3,22 % ANO 

6 -24,62 % 22,29 % -1,41 % ANO 

7 -30,10 % 34,91 % -2,41 % NE 

 

Pro ověření matematický modelů byly vybrány testovací objekty nebytové novostavby a 

nebytové rekonstrukce. Údaje budou propočítány vyhovujícími i nevyhovujícími 

variantami, do kterých lze tento projekt zařadit. Cílem vyhodnocení je zjistit, zda 

dosáhneme požadované odchylky, kterou daná varianta stanovuje.  
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5.6.1 Testovací objekt A 

Tabulka 2: Testovací objekt A 

Název stavby 

číslo: 1449 

název:  Testovací objekt 

CZ-CC: 1220 

rok sestavení rozpočtu: 2020/9 

Základní informace 

obestavěný prostor: 38 317,5 m3 

zastavěná plocha: 1 964,6 m2 

podlahová plocha: 7 366,1 m2 

podl. plocha se zař. předměty: 1 288,74 m2 

typ stavebního zásahu: Novostavba 

Náklady 

vodovod: 1 838 064,02 Kč 

kanalizace: 2 809 393,48 Kč 

zařizovací předměty: 3 529 470,61 Kč 

celkem: 8 176 928,11 Kč 

Zařizovací předměty 

umyvadla umývátka dřezy klozety pisoáry sprchy vany hydranty pračky výlevky 

91 0 48 50 22 5 0 0 0 7 

 

5.6.1.1 Varianta 1  

Varianta 1 obsahuje veškeré podklady bez ohledu na jejich členění. Součástí jsou bytové 

i nebytové stavební objekty, rekonstrukce i novostavby. Zahrnuto je 27 stavebních 

objektů. Vstupní parametry byly vloženy do rovnice (2). 

𝑧 = 11 182,06 × 91 + 22 947,43 × 0 + 10 143,06 × 48 + 1 703,94 × 50

+ 20 967,87 × 22 + 15 173,52 × 5 + 6 008,14 × 0 + 9 000,01 × 0

+ 29 147,31 × 0 + 107 492,07 × 7 + 224,22 × 7 366,1

= 5 296 231,512 

Propočtem pomocí stanoveného vzorce vyšla cena ZTI na 5 296 231,512 Kč, celková 

cena z rozpočtu je 8 176 928,11 Kč, požadovaná odchylka této varianty a nejpřesnější 

kombinace v ní byla minimální -35,30 % a maximální 48,99 %. Propočtem vyšla 

odchylka -35,23 %. Takto stanovená odchylka odpovídá výchozímu modelu, avšak není 

v požadované toleranci 25 % chyby. Tímto bylo potvrzeno, že model není použitelný. 
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5.6.1.2 Varianta 2  

Varianta 2 obsahuje podklady členěné na nebytové, součástí jsou rekonstrukce i 

novostavby. Zahrnuto je 22 stavebních objektů. Vstupní parametry byly vloženy do 

rovnice (3). 

𝑧 = 1 000,13 × 91 + 1 000,04 × 0 + 1 000,02 × 48 + 13 158,05 × 50

+ 44 847,47 × 22 + 11 536,00 × 5 + 83 965,00 × 0 + 1 000,04 × 0

+ 1 000,03 × 0 + 137 441,50 × 7 + 109,05 × 7 366,1

+ 1,00 × 1 964,6 + 16,39 × 38 317,5 + 789,08 × 1 288,74

= 5 253 510,719 

Propočtem pomocí stanoveného vzorce vyšla cena ZTI na 5 253 510,719 Kč, reálná cena 

z rozpočtu je 8 176 928,11 Kč, požadovaná odchylka této varianty a nejpřesnější 

kombinace v ní byla minimální -34,41 % a maximální 39,97 %. Propočtem vyšla 

odchylka 35,75 %. Takto stanovená cena odpovídá výchozímu modelu, avšak není 

v požadované toleranci 25 % chyby. Tímto bylo potvrzeno, že model není použitelný. 

5.6.1.3 Varianta 4  

Varianta 4 obsahuje podklady členěné na novostavby, součástí jsou bytové i nebytové 

stavební objekty. Zahrnuto je 16 stavebních objektů. Vstupní parametry byly vloženy do 

rovnice (5). 

𝑧 = 3 500,00 × 91 + 1 000,00 × 0 + 1 000,00 × 48 + 12 000,00 × 50

+ 19 298,12 × 22 + 12 000,00 × 5 + 4 500,00 × 0 + 9 000,00 × 0

+ 44 342,43 × 0 + 86 226,63 × 7 + 42,08 × 38 317,5

+ 1 246,37 × 1 288,74 = 4 894 833,349  

Propočtem pomocí stanoveného vzorce vyšla cena ZTI na 4 894 833,349 Kč, reálná cena 

z rozpočtu je 8 176 928,11 Kč, požadovaná odchylka této varianty a nejpřesnější 

kombinace v ní byla minimální -31,83 % a maximální 32,19 %. Propočtem vyšla 

odchylka 40,14 %. Takto stanovená cena neodpovídá výchozímu modelu a ani 

požadované toleranci 25 % chyby. Tímto bylo potvrzeno, že model není použitelný. 
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5.6.1.4 Varianta 7  

Varianta 7 obsahuje podklady členěné na novostavby, součástí jsou pouze nebytové 

stavební objekty. Zahrnuto je 12 stavebních objektů. Vstupní parametry byly vloženy do 

rovnice (8). 

𝑧 = 3 500,00 × 91 + 1 000,00 × 0 + 29 027,66 × 48 + 14 001,11 × 50

+ 3 700,01 × 22 + 12 000,23 × 5 + 47 995,93 × 0 + 9 000,29 × 0

+ 1 000,91 × 0 + 25 189,80 × 7 + 1,00 × 1 964,6

+ 49,42 × 38 317,5 + 1 851,06 × 1 288,74 = 6 910 763,664 

Propočtem pomocí stanoveného vzorce vyšla cena ZTI na 6 910 763,664 Kč, reálná cena 

z rozpočtu je 8 176 928,11 Kč, požadovaná odchylka této varianty a nejpřesnější 

kombinace v ní byla minimální -30,10 % a maximální 34,91 %. Propočtem vyšla 

odchylka 15,48 %. Takto stanovená cena odpovídá výchozímu modelu i požadované 

toleranci 25 % chyby. Je třeba poukázat na to, že varianta 7 se ukázala jako nevyhovující 

pro požadovanou toleranci. 
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5.6.2 Testovací objekt B 

Tabulka 2: Testovací objekt B 

Název stavby 

číslo: 1456 

název:  Testovací objekt 

CZ-CC: 1220 

rok sestavení rozpočtu: 2020/5 

Základní informace 

obestavěný prostor: 39 370 m3 

zastavěná plocha: 1 259,36 m2 

podlahová plocha: 9 882,10 m2 

podl. plocha se zař. předměty: 330,24 m2 

typ stavebního zásahu: Rekonstrukce 

Náklady 

vodovod: 1 606 869 Kč 

kanalizace: 1 083 036 Kč 

zařizovací předměty: 2 222 453 Kč 

celkem: 4 912 359 Kč 

Zařizovací předměty 

umyvadla umývátka dřezy klozety pisoáry sprchy vany hydranty pračky výlevky 

52 0 25 25 14 7 0 15 0 7 

5.6.2.1 Varianta 1  

Varianta 1 obsahuje veškeré podklady bez ohledu na jejich členění. Součástí jsou bytové 

i nebytové stavební objekty, rekonstrukce i novostavby. Zahrnuto je 27 stavebních 

objektů. Vstupní parametry byly vloženy do rovnice (2). 

𝑧 = 11 182,06 × 52 + 22 947,43 × 0 + 10 143,06 × 25 + 1 703,94 × 25

+ 20 967,87 × 14 + 15 173,52 × 7 + 6 008,14 × 0 + 9 000,01 × 15

+ 29 147,31 × 0 + 107 492,07 × 7 + 224,22 × 9 882,10

= 𝟒 𝟑𝟖𝟎 𝟔𝟏𝟔, 𝟎𝟒𝟐 

Propočtem pomocí stanoveného vzorce vyšla cena ZTI na 4 380 616,042 Kč, celková 

cena z rozpočtu je 4 912 359 Kč, požadovaná odchylka této varianty a nejpřesnější 

kombinace v ní byla minimální -35,30 % a maximální 48,99 %. Propočtem vyšla 

odchylka -10,82 %. Takto stanovená odchylka odpovídá výchozímu modelu, a je 

v požadované toleranci 25 % chyby. Je třeba poukázat na to, že varianta 1 se ukázala jako 

nevyhovující pro požadovanou toleranci. 
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5.6.2.2 Varianta 2  

Varianta 2 obsahuje podklady členěné na nebytové, součástí jsou rekonstrukce i 

novostavby. Zahrnuto je 22 stavebních objektů. Vstupní parametry byly vloženy do 

rovnice (3). 

𝑧 = 1 000,13 × 52 + 1 000,04 × 0 + 1 000,02 × 25 + 13 158,05 × 25

+ 44 847,47 × 14 + 11 536,00 × 7 + 83 965,00 × 0 + 1 000,04 × 15

+ 1 000,03 × 0 + 137 441,50 × 7 + 109,05 × 9 882,1

+ 1,00 × 11259,36 + 16,39 × 39 370 + 789,08 × 330,24

= 𝟒 𝟎𝟕𝟔 𝟒𝟐𝟗 

Propočtem pomocí stanoveného vzorce vyšla cena ZTI na 4 076 429 Kč, reálná cena 

z rozpočtu je 4 912 359 Kč, požadovaná odchylka této varianty a nejpřesnější kombinace 

v ní byla minimální -34,41 % a maximální 39,97 %. Propočtem vyšla odchylka -17,02 %. 

Takto stanovená odchylka odpovídá výchozímu modelu, a je v požadované toleranci 

25 % chyby. Je třeba poukázat na to, že varianta 2 se ukázala jako nevyhovující pro 

požadovanou toleranci. 

5.6.2.3 Varianta 5  

Varianta 5 obsahuje podklady členěné na rekonstrukce, součástí jsou bytové i nebytové 

stavební objekty. Zahrnuto je 11 stavebních objektů. Vstupní parametry byly vloženy do 

rovnice (6). 

𝑧 = 3 500,89 × 52 + 1 009,08 × 0 + 1 001,48 × 25 + 21 204,23 × 25

+ 73 968,92 × 14 + 70 380,32 × 7 + 149 991,99 × 0

+ 9 001,54 × 15 + 14 355,26 × 0 + 62 875,67 × 7

+ 150,16 × 1 259,36 + 1,00 × 39 370 + 1,03 × 330,24 = 3 069 385 

Propočtem pomocí stanoveného vzorce vyšla cena ZTI na 3 069 385 Kč, reálná cena 

z rozpočtu je 4 912 359 Kč, požadovaná odchylka této varianty a nejpřesnější kombinace 

v ní byla minimální -25,65 % a maximální 22,41 %. Propočtem vyšla odchylka -37,51 %. 

Takto stanovená cena neodpovídá výchozímu modelu a ani požadované toleranci 25 % 

chyby. Tímto bylo potvrzeno, že model není použitelný. 
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5.6.2.4 Varianta 6  

Varianta 6 obsahuje podklady členěné na rekonstrukce, součástí jsou pouze nebytové 

stavební objekty. Zahrnuto je 10 stavebních objektů. Vstupní parametry byly vloženy do 

rovnice (7). 

𝑧 = 3 511,76 × 52 + 1 007,53 × 0 + 1 012,30 × 25 + 21 609,48 × 25

+ 74 129,44 × 14 + 65 590,86 × 7 + 143 177,15 × 0

+ 9 002,62 × 15 + 1 000 × 0 + 69 140,86 × 7 + 144,48 × 1 259,36

+ 1,01 × 39 370 + 1,00 × 330,24 = 3 086 176 

Propočtem pomocí stanoveného vzorce vyšla cena ZTI na 3 086 176 Kč, reálná cena 

z rozpočtu je 4 912 359 Kč, požadovaná odchylka této varianty a nejpřesnější kombinace 

v ní byla minimální -24,62 % a maximální 22,29 %. Propočtem vyšla odchylka -37,18 %. 

Takto stanovená cena neodpovídá výchozímu modelu a ani požadované toleranci 25 % 

chyby. Tímto bylo potvrzeno, že model není použitelný. 
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6 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření možné metodiky stanovení náklady na vnitřní ZTI 

v nižších stupních dokumentace při maximální tolerované odchylce 25 %. Teoretická část 

obsahuje seznámení se základními pojmy, které by mohly sloužit jako vstupy do 

metodiky. Další část obsahuje informace o cenách stavebního objektu. Tato kapitola 

sloužila, jako uvedení do problematiky stanovení cen a jejich náležitostí. Závěrem 

teoretické části jsou základní informace o ZTI, vyhlášky a normy.  

Znalosti z teoretické části, byly využity pro orientaci v projektových podkladech a 

rozpočtech. Byla vytvořena databáze 27 vyprojektovaných a vyrozpočtovaných staveb 

různých kategorií – bytové/nebytové a novostavby/rekonstrukce. Databáze obsahuje 

základní parametry, které jsou známy v nižších stupních dokumentace – obestavěný 

prostor, zastavěné plocha, podlahová plocha a počty jednotlivých zařizovacích předmětů. 

K těmto stavbám byly zanalyzovány rozpočty a vypsány náklady na různé části systému. 

Vzhledem k tomu, že jednotlivé rozpočty byly z různých rozpočtovacích systému a 

metodika sestavení byla u každého rozpočtu jiná, přistoupilo se k analyzování jen určité 

části systému. V 16 různých kombinací vstupních parametrů a v 7 různých variantách 

kategorií staveb bylo vytvořeno 112 matematických modelů. U každého modelu byla 

sledovaná nejen průměrná odchylka modelového výpočtu ceny systému oproti skutečné 

ceně, ale i maximální rozsah odchylek. Přestože u všech modelů se průměrná odchylka 

pohybovala okolo 5 %, tak stěžejní jsou maximální odchylky, tak aby nedocházelo k 

přílišnému překračování rozpočtu. Z matematických modelů přípustnou odchylku 25 % 

splnily pouze varianty 3 (bytové rekonstrukce i novostavby), 5 (bytové i nebytové 

rekonstrukce) a 6 (nebytové rekonstrukce). U varianta 3 je však malá odchylka okolo 1 

% daná malým rozsahem analyzovaných staveb. U variant 5 i 6 se pohybuji maximální 

odchylky okolo 22–25 %. 

Pro ověření funkčnosti navrhovaných modelů byly na testovacích stavbách – nebytové 

novostavby a nebytové rekonstrukce. Vstupní data obou staveb byly vložena do modelů 

jednotlivých přípustných variant, i těch kde požadovaná odchylka nevyšla, a to z důvodu 

potvrzení nefunkčnosti. U nebytové novostavby, pro kterou byly přípustné čtyři varianty, 

vyšly tři mimo požadovanou odchylku 25 %, čímž se potvrdila nefunkčnost modelů, a 

jedna varianta (varianta 7) v odchylce 15,48 %. Varianta 7 však v prvotním modelu 

vycházel v maximální odchylce 30-35 %. Pro nebytovou rekonstrukci byly přípustné 
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taktéž čtyři varianty. U variant 1 a 2 vyšly odchylky 10,82 % resp. 17,02 %, což sice je v 

požadované odchylce, ale v prvotních modelech vykazovaly varianty maximální 

odchylky 35-49 % resp. 35-40 %. U variant 5 a 6, které v prvotních modelech vykazovaly 

požadovanou odchylku, vyšla odchylka okolo 37 %, což je mimo model. 

Vyhodnocení ukázalo, že matematický model není spolehlivý. Možnou příčinou je 

nesourodost jednotlivých rozpočtů. Pro budoucí zkoumání dané problematiky by bylo 

vhodné zajistit větší databázi objektů od jednoho rozpočtáře, tak aby byla zajištěna 

jednotná metodika sestavení rozpočtu. Další možností zvýšení přesnosti je přidání dalších 

parametrů, jako je například spotřeba vody, výška objektu apod. Případně přistoupit k 

zohlednění složitosti systému či standardu zařizovacích předmětů.   
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