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Abstrakt 

Pro zjednodušený výpočet ceny díla, navrhnu metodiku tvorby agregovaných položek, 

tak aby výpočet ceny objektu netrval déle než jednu hodinu a zároveň byla výsledná 

cena s co nejmenší odchylkou od realizační ceny. 

Správnost a funkčnost bude posouzena na dvou objektech. Jejich cena bude vypočítána 

na základě navržené metodiky.   
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Abstract 

 For a simplified calculation of the price of work I propose methodology of creating 

aggregated items, so that to calculate the price of an object wouldn´t take not more than 

one hour, while the final price would be with the least deviation from the exercise price. 

The accuracy and performance will be assessed on two objects. Their price will be 

calculated and based on the proposed methodology.  

 

Keywords 

the component, aggregated item, budget, itemized budget, calculation, calculation unit, 

project, price, cost, profit, overhead, unit price, unit of measure, fiscal indicators, 
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1. ÚVOD 

 
V současné době je na stavební podniky vyvíjen tlak již v úvodních fázích 

projektu výstavby. U většiny staveb je dodavatel vybírán již během územního nebo 

stavebního řízení a to na základě výsledků výběrových řízeni. Dříve se tato výběrová 

řízení týkala především rozsáhlých staveb s vysokými investičními náklady. V současné 

době se tento trend přenesl do výstavby menších staveb, jako jsou například rodinné 

domy. Tím se na stavební podnik valí ohromné množství poptávek často s velmi 

krátkou dobou zpracování, než tomu bývalo zvykem.  

Cena díla stanovená na základě položkového rozpočtu je sice přesná, ale časové 

velmi náročná. Sestavení položkového rozpočtu na rodinný dům je otázkou několika 

dnů. Zároveň často v úvodních fázích neexistují dostatečné podklady pro jeho přesné 

sestavení. 

Další možností je použití agregovaných položek. V současné době existují 

postupy jak vytvořit cenu díla pomocí agregovaných položek (např. Rychlé 

rozpočtování RYRO – od společnosti ÚRS a.s.). Ty jsou ale stále časově náročné. Jejich 

zpracování je v řádu několika hodin. 

Nejrychlejší variantou stanovení ceny je její určení za pomocí rozpočtového 

ukazatele stavebních objektů (RUSO). Tato metoda je bohužel velice nepřesná a pro 

potřeby dodavatele stavby nevýhodná a neodráží jeho skutečné náklady. Tento způsob 

ocenění je vhodný pro předinvestiční fázi pro potřeby investora. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že v současné době pro je pro první kola 

výběrových řízení nejvhodnější použití sestavení ceny pomocí agregovaných cen. Proto 

se tato práce zabývá vytvořením nové metodiky tvorby agregovaných položek. Cílem je 

za pomocí těchto cen urychlit výpočet ceny stavebního objektu tak, aby jeho časová 

náročnost byla do jedné hodiny. 

Navrhovaná metodika bude aplikována na vybraném rodinném domě. Tím se 

získají konkrétní ceny pro jednotlivé agregované položky. Jejich správnost a funkčnost 

se ověří na dvou vybraných objektech. 

Sestavení databáze jednotkových cen agregovaných položek nově stanovenou 

metodikou by měl podnik aplikovat na jeho typických stavbách. Tím docílí výrazné 

zkrácení doby tvorby cenových nabídek těchto staveb.  
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Tato metodika je vhodná zejména pro první kola výběrových řízení. Před 

samotným podpisem smlouvy o dílo si dodavatel musí vypracovat položkový rozpočet, 

který je následně součástí příloh smlouvy o dílo a na základě které se oceňují případné 

více či méněpráce. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 CENY VE STAVEBNICTVÍ 

 

2.1.1 Definice a význam cen 

Cena je v obecném slova smyslu množství peněz, za které směníme jednotku 

žádaného množství. Penězi vyjadřujeme hodnotu zboží. Z hlediska odběratele 

považujeme cenu jako vyjádření míry kvality, vlastností a užitku výrobků nebo služeb. 

Z hlediska dodavatele se přistupuje k ceně jako k pokrytí nákladů a docílení zisku. 

Cena = náklady + zisk 

Základní metody tvorby a stanovení výše ceny: 

• nákladově orientovaná metoda – stanovení se provádí výpočtem 

všech nákladu a k nim se přičítá přiměřená míra zisku.  

• poptávkově orientovaná metoda 

• konkurenčně orientovaná metoda 

Ve stavebnictví je využívaná především nákladově orientovaná metoda. 

 

2.1.2 Druhy cen ve stavebnictví 

 

Obecné typy cen: 

• cena pořízení - je to cena, za kterou byl majetek pořízen bez nákladů 

souvisejících s jeho pořízením. 

• pořizovací cena - je to cena, za kterou byl majetek pořízen včetně 

nákladů souvisejících s jeho pořízením 

• vstupní cena – cena vstupující do kalkulace nákladů a to cena 

materiálu, mzdy, stroje 

• reprodukční cena – již odepisovaná cena dlouhodobého hmotného 

majetku 

• cena majetku – je cena konkrétního majetku v konkrétním datu. 

Oceňování vychází z minulosti (z účetnictví), slouží pro ocenění o 

budoucnosti 
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• nákladová cena – je součet celkových nákladu, které jsou plánovány 

realizaci a plánovaného zisku 

• celková cena – vyjadřuje maximální cenu za stavbu, při předem 

stanovených parametrech 

 

Z hlediska účastníků na trhu dělíme ceny: 

• nabídková cena – je cena podle smluvních podmínek nabízená 

dodavatelem odběrateli 

• poptávková cena – vychází z předběžného propočtu investora 

• smluvní cena – je cena uvedená ve smlouvě o dílo, smluvní cena je 

buď konkrétní finanční částka, nebo způsob výpočtu finanční částky 

o pevná cena 

o skladebná cena 

o pohyblivá cena 

o cílová cena 

• prodejní cena – cena mezi prodávajícím a kupujícím 

• tržní cena – cena realizovaná na trhu 

 

2.1.3 Struktura cen stavebních prací 

 

Pro stanovení ceny stavební produkce je důležité použít oceňovací systém, který 

obsahuje vhodné oceňovací nástroje. Pro optimální stanovení celkové ceny jsou 

stanoveny oceňovací prvky. Nejpoužívanějším prvkem jsou jednotkové ceny stavebních 

konstrukcí a prací. Další používaným oceňovacím prvkem jsou směrné jednotkové 

ceny, tyto ceny jsou vydány v katalozích směrných cen. Reprezentují náklady na 

konkrétní jednotku stavební práce. 
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Dělení oceňovacích prvků: 

1. základní 

- jednotkové ceny 

- hodinová zúčtovací sazba 

- specifikace 

- doprava 

2. vedlejší náklady 

- kompletační činnost 

- náklady spojené s umístěním stavby 

- přípočty a odpočty 

 
Nejčastěji používaným oceňovacím prvkem jsou jednotkové ceny. Jednotková 

cena je cena stanovená na jednicí stavební konstrukce. V těchto cenách jsou obsaženy 

všechny náklady a zisk.  

 
Tab. 2.1 – Struktura jednotkové ceny [5] 

 

Jednotková cena 

Přímé náklady Nepřímé náklady 

Hmoty 
(náklady 
na přímý  
materiál) 

Zpracovací náklady 

Zisk 

(rozpočítávaný 
% sazbou ke 

každé 
položce) 

Přímé zpracovací náklady Režie 

Mzdy 

(náklady 
na 

přímé 
mzdy) 

Stroje 
(náklady 

na provoz 
stavebních 

strojů a 
zařízení) 

Ostatní přímé 

náklady 

Režie 

výrobní 

(náklady 
spojené s 

výstavbou% 
sazbou do 

každé 
pložky) 

Režie 

správní 

(náklady 
spojené se 

správou 
firmy 

rozpočítané 
% sazbou 
do každé 
položky) 

Doplňkové 

ostatní 

přímé 

náklady 
(nájemné, 
doprava, 
zkoušky) 

Odvody 

(sociální 
a 

zdravotní 
pojištění) 
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2.2 SYSTÉM OCEŇOVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ 

 

Systém oceňování ve stavebnictví můžeme dělit do čtyř základních kapitol. 

V těchto kapitolách jsou popsány procesy oceňování staveb, které vznikají v průběhu 

vývoje stavebního objektu z pohledů jednotlivých účastníků. 

Dělení kapitol: 

• Oceňování podle životního cyklu 

• Oceňování z pozice investora 

• Oceňování z pozice zhotovitele 

• Oceňování projektové a inženýrské činnosti 

 

2.2.1 Oceňování podle životního cyklu 

 

Je to systém, který vychází z procesu výstavby a jeho následného využívání. 

Celý proces výstavby můžeme rozdělit do jednotlivých fází životního cyklu. [1] 

 

• Předinvestiční fáze 

• Investiční fáze 

• Provozní fáze 

• Likvidační fáze 

 

Předinvestiční fáze: 

V předinvestiční fázi je nutné definovat podnikatelský záměr z několika 

hledisek, tak aby bylo možné rozhodnout o realizaci projektu. Mezi nejdůležitější 

hlediska patří finanční proveditelnost a ekonomická efektivita projektu, k jejich zjištění 

využíváme technickoekonomickou studii.  

Investiční fáze: 

V této fázi dochází po potvrzení podnikatelského záměru a vypracovává se 

podrobná projektová dokumentace a začíná realizace díla.  

Jednotlivé kroky investiční fáze: 

• Vypracování plánů projektu 
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• Výběr projektanta na základě vypsané soutěže 

• Zhotovení dokumentace pro dosažení stavebního povolení 

• Stavební řízení 

• Výběr dodavatele stavby 

• Zhotovení stavby 

• Předání stavby 

• Kolaudační řízení 

 

Provozní fáze: 

Začíná předáním stavby zhotovitelem investorovi. Sledují se v ní stavební 

úpravy probíhající na provozním objektu, mezi tyto úpravy patří opravy, rekonstrukce a 

modernizace. 

Likvidační fáze: 

Dochází k ní po rozhodnutí o odstranění objektu, při kterém probíhají demoliční 

práce. 

 

2.2.2 Oceňování z pozice investora 

 

Investor sestavuje cenu ve dvou životních fázích projektu: 

• Předinvestiční fázi – sestavuje investiční cenu 

• Investiční fáze – provádí výběrové řízení na dodavatele stavby na 

základě cenové poptávky 

U některých staveb provádí investor výběrové řízení i ve fázi provozní a 

likvidační a to při výběru dodavatele rekonstrukčních prací, modernizačních prací a 

likvidačních prací. 

  

Investiční cena: 

Je cena zahrnující veškeré náklady s investicí spojené. Tato cena slouží 

k posouzení investice. Její přesnost je dána podrobností dokladů a informací, na základě 

kterých je sestavena. Vzniká tvorbou skladebného rozpočtu, který se nazývá souhrnný 

rozpočet, ten zahrnuje veškeré náklady s projektem spojené. Souhrnný rozpočet se dělí 

do jedenácti hlav.  
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Členění souhrnného rozpočtu: 

1. Hlava I – Projektové a průzkumné práce 

2. Hlava II – Provozní soubory (dodávka a montáž strojů a zařízení) 

3. Hlava III – Stavební objekty (pořízení stavebních objektů) 

4. Hlava IV – Stroje a zařízení nevyžadující montáž na stavbě 

5. Hlava V – Umělecká díla 

6. Hlava VI – Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby 

7. Hlava VII - Práce nestavební organizací 

8. Hlava VIII – Rezerva 

9. Hlava IX – Ostatní náklady 

10. Hlava X – Vyvolané investice 

11. Hlava XI – Provozní náklady na provoz a realizaci stavby 

 

Z hlediska oceňování se pro výpočet ceny Stavební objekty v hlavě III se 

používá výpočet ceny pomocí rozpočtového ukazatele.  

Tento způsob je možné použít po zhotovení studie stavby. Jedná se o 

porovnávací způsob oceňování, kdy cenu získáme pomocí porovnání již dříve 

realizovaných stavebních objektu s nově připravovanými. Pro výpočet je třeba, aby byly 

ukazatele vztaženy na konkrétní měrnou jednotku. [5] 

 

Výpočet ceny pomocí vzorce: 

Cena v Kč za objekt = RU v Kč/mj x počet měrných jednotek objektu 

RU – rozpočtový ukazatel 

 

Poptávková cena: 

Sestavuje se ve fázi investiční z pohledu životního cyklu stavby. Pro její 

sestavení se využívá projektová dokumentace pro stavební povolení. Cenu získáváme 

sestavením rozpočtu. Rozpočty a tvorba rozpočtů je popsaná v samostatné kapitole. 
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2.2.3 Oceňování z pozice zhotovitele 

 

Postup oceňování stavby z hlediska zhotovitele spočívá ve vytvoření nabídkové 

ceny, která vzniká na základě obdržené poptávky objednatele. Tvoří se obvykle pomocí 

skladebně sestaveného položkového rozpočtu. Výměry jsou získány z projektové 

dokumentace, která je většinou na úrovni pro stavební povolení. Jednotkové ceny 

položkového rozpočtu se tvoří pomocí kalkulace, nebo na základě vytvořených 

cenových úrovní.  

Po odsouhlasení nabídkové ceny investorem, vzniká cena smluvní, ta je uvedena 

ve smlouvě o dílo. Položkový rozpočet bývá součástí smlouvy o dílo, jako její příloha.  

Pokud je před zahájením stavebních prací vyhotovena realizační dokumentace, 

vzniká realizační cena, která je sestavena na základě rozpočtu v kalkulačních položkách.  

Ty jsou sestaveny podle systému řízení nákladů. [4] 

 

Skladba kalkulační položky: 

1. Přímé náklady 

a. Materiál 

b. Přímé mzdy 

c. Ostatní přímé náklady 

2. Nepřímé náklady 

a. Všechny ostatní náklady, neuvedené v přímých nákladech 

3. Zisk 

 

V průběhu realizace zakázky může docházet ke změnám, které mají vliv na 

změnu ceny. Tyto změny se nazývají jako vícepráce nebo méněpráce. Ty jsou oceněny 

pomoci položkových rozpočtů a na základě nich vznikají buď zápisy do stavebního 

deníku, nebo pří větším rozsahu změna ceny, vznikají dodatky ke smlouvě. Po 

zohlednění těchto změn na cenu celkovou, vzniká cena výsledná. 

 

Možné příklady typů změn v průběhu realizace: 

• Požadavek investora 

• Návrh zhotovitele 
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• Provedení prací nad rámec smlouvy o dílo 

• Neprovedení některých prací  

• Autorské změny v projektu 

 

Fakturovaná cena je cena, kterou fakturuje zhotovitel objednateli. Vychází ze 

skutečně provedených prací ve sledovaném období. Nejčastěji se prování na základě 

odsouhlaseného zjišťovacího protokolu, který je součástí faktury. 

 

2.2.4 Oceňování projektové a inženýrské činnosti 

 

Nabídková cena: 

Dodavatel sestavuje cenu projektových prací na základě požadavků investora, 

které jsou dány rozsahem a obsahem vypsanými v poptávce objednatele.  

Ceny inženýrských činností se stanovuje v Kč/hodina 

 

Smluvní cena: 

Vychází z nabídkové ceny po změnách a úpravách.  

 
2.3 ROZPOČTOVÁNÍ 

 

Základní myšlenkou rozpočtování ve stavebnictví je sestavit výpočet pokud 

možno všech nákladů, které vznikají v souvislosti se stavební činností a tyto náklady 

zařadit do předem dohodnutých skupin tak, aby byly srozumitelné a přehledné pro 

všechny účastníky stavebního řízení.[4] 

 

2.3.1 Základní definice  

 
• Výkaz výměr – soubor rozměrů, který vychází z projektové dokumentace, 

stanovuje se na měrné jednotky m,m2,m3, používá se pro ocenění prvků 

v rozpočtu.  
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• Rozpočet – určitá forma sestavení ceny, má skladebnou strukturu a vychází 

z technické dokumentace, ze které jsou vypočítány výkazy výměr a ty jsou 

oceněny příslušnými cenami v položkovém rozpočtu.   

• Souhrnný rozpočet – slouží pro sestavení nákladů investorem 

• Stavba – výsledek stavební činnosti, který slouží pro vybudování dlouhodobého 

hmotného majetku.  

 

Druhy staveb: 

- stavby občanské vybavenosti 

- bytové stavby 

- průmyslové stavby 

- inženýrské stavby 

- vodohospodářské stavby 

 

2.3.2 Podklady pro rozpočtování 

 
Podklady potřebné pro sestavení rozpočtu: 

- Projektová dokumentace 

- Katalogy se směrnými nebo vnitropodnikovými cenami 

- Technické normy 

- Zákon o cenách 

 

Projektová dokumentace:  

Používá se pro výpočet výměr prací, konstrukcí a matriálů. Etapy projektové 

dokumentace se liší podle životního cyklu stavby. Sestavení nákladů se pro jednotlivé 

etapy projektové dokumentace provádějí pomocí různých metod: 
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Tab. 2.2 - Rozdělení způsobu sestavení nákladů podle etap projektu výstavby a 

typu projektové dokumentace [5] 

Etapa Účel Metoda Způsob sestavování nákladů 

Studie 
podklad pro investiční 

záměr 

cenové 

srovnání 
náklady se určují pomocí RU 

Příprava 

dokumentace 

podklad pro územní 

rozhodnutí 
propočet 

náklady se sestaví s využití propočtových 

informací, RU 

Projektová 

dokumentace          

-rozpočtová 

část (strana 

investora) 

podklady pro ohlášení 

pro stavební povolení 

souhrnný 

rozpočet 

souhrnný rozpočet se zpracovává pomocí 

souhrnných a skupinových cen 

podklad pro vlastní 

realizaci stavby 
rozpočty 

rozpočet se zpracovává na základě 

výkazů výměr stavebních konstrukcí, 

pomocí položek katalogů popisů a 

směrných cen 

Projektová 

dokumentace        

-kalkulační část 

(strana 

dodavatele) 

podklady pro nabídku kalkulace 

na základě rozpočtů zpracovaného 

investorem se sestavuje kalkulace 

nabídkové ceny 

podklady pro vlastní 

realizaci stavby 

výrobní 

kalkulace 
detailní kalkulace stavby 

Realizace 

sledování čerpání 

nákladů stavby 

kontrolní 

sestavení 

zpracovává průběžně generální 

projektant v rámci autorského dozoru 

sledování realizovaných 

výkonů 

kontrolní 

sestavení 

zpracovává průběžně dodavatel jako 

podklad pro fakturaci a řízení zdrojů 

Uvedení do 

provozu 

(vyhodnocení) 

podklady pro kolaudační 

rozhodnutí 

závěrečné 

sestavení 

v rámci závěrečného vyhodnocení se na 

základě dokumentace skutečného 

provedení provede konečné sestavení 

celkových nákladů 

 



 

 21 

2.3.3 Oceňovací podklady 

 

Rozpočtové ukazatele - Spadají do soustavy technickohospodářských ukazatelů 

(THU). Hlavním podkladem pro zpracování THU jsou informace o již realizovaných 

projektech.  

• Technické 

• Ekonomické 

• Časové 

Význam rozpočtových ukazatelů 

• Rychlé a jednoduché sestavení orientační ceny 

• Ekonomické posouzení připravované stavby 

• Vytvoření finančního plánu 

 

THU oceňování spočívá v porovnání stavebních objektu již realizovaných 

s nově vznikajícími. Ukazatele jsou vztaženy na měrnou jednotku. Mezi používané 

měrné jednotky patří m3 obestavěného prostoru, m2 zastavěné plochy, nebo účelové 

jednotky. Nejpoužívanější rozpočtové ukazatele jsou vytvořeny firmou ÚRS PRAHA 

a.s., která vytvořila katalogové evidenční listy nazývané RUSO, což jsou ukazatele 

průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku. [5] 

 

Možnosti využití podle uživatelů: 

• Dodavatelé 

o Vytvoření rychlé cenové nabídky 

• Investoři 

o Předinvestiční plány  

o Kontrola nabídek 

• Projektanti 

o Vytvoření odhadované ceny projektovaného objektu 

• Soudní znalci 

o Projektové ocenění nemovitosti (indexace stavby)  
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Agregované položky 

Pro podrobnější členění projektové dokumentace do stavebních dílů se používá 

rozpočtování na úrovni agregovaných cen. Agregovaná cena se v zásadě tvoří 

spojováním položek jednotlivých stavebních prací, přičemž jejich normované množství 

se určí podle jejich podílu na jednici stavebního dílu. Další možností je seskupováním 

oceňovacích podkladů, kdy se do jedné agregované položky seskupí všechny oceňovací 

podklady potřebné k realizaci stavebního dílu. Možná je také kombinace uvedených 

způsobů tvorby.  

Při tvorbě agregovaných cen je nutné brát v úvahu nejen způsob vytváření, ale i 

stupeň agregace a různé technologické varianty realizace stavebních prací. V případě 

univerzálního využívání a datového zpracování pro PC je také nutné řešit i způsob 

třídění a číslování agregovaných položek.  

I přes uvedené komplikace, vznikají ve specializovaných firmách databáze 

agregovaných cen. Např. ve firmě Callida, s.r.o. tzv. „balíčky“ skupinových cen (SCI-

Expres), ve firmě RTS, a.s. „ceník agregovaných položek“, ve firmě ÚRS Praha, a.s. 

databáze skupinových cen (edice „Vím za kolik“). 

Rozpočtování pomocí agregovaných cen se řídí stejnými nebo podobnými 

pravidly jako rozpočtování pomocí běžných položek stavebních prací uvedenými 

v následujících kapitolách. [5] 

 

Položky jednotkových cen stavebních prací 

Pro rozpočtování na úrovni jednotlivých stavebních prací se nejčastěji používají 

katalogy popisů a směrných cen stavebních prací obsahující směrné ceny, které 

umožňují ocenění většiny stavebních prací (viz kapitolu 5.2). 

Ceny stavebních konstrukcí a prací jsou vztaženy na základní kalkulační jednici, 

kterou je konstrukční prvek. Tyto ceny jsou jednotkové a jsou souborně sestavovány do 

ceníků. Ceníky slouží jako pomůcky k rychlejšímu sestavení nabídkové ceny. Ceny 

sestavuje každý dodavatel, mnohdy přitom využívá právě orientačních cen stavebních 

prací vydávaných v katalozích směrných cen.  

Pokud katalogy neodpovídají potřebám a podmínkám konkrétní firmy, je třeba 

vypracovat vlastní podnikové databáze cen, resp. zpracovat určitou konstrukci 
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individuální kalkulaci. Pro jejich zpracování lze také využívat převzaté kalkulační 

podklady.  

Převzaté kalkulační podklady mohou být:  

a) normativní podklady 

- normy spotřeby času práce (ZVN) 

- technické a technologické standardy výrobců 

b) oceňovací podklady 

- pořizovací ceny materiálů (SPCM) 

- mzdové tarify a tarifní kvalifikační katalogy 

- sazebník strojohodin (800-Sh) 

- části kalkulací směrných či jiných cen 

 

Kalkulace cen mají zpravidla nejspolehlivější vypovídací schopnost, použije-li se 

kromě podnikových normativních databází i vlastních oceňovacích podkladů. 

V dnešních podmínkách jsou pro tvorbu podnikových databází vhodným vodítkem 

kalkulační databáze (CS-ÚRS, RTS, SCI-data apod.). Tyto podklady představují 

nejucelenější informace o kalkulační náplni ceníkových položek (jednotkových cen) 

shromážděných v cenových soustavách stavebních prací. [5] 

 
2.4 KALKULACE NÁKLADŮ 

 

 Náklady jsou hlavním podkladem pro stanovení ceny. Výše nákladů se zjistí 

pomocí kalkulace. Hlavní předpokladem pro tvorbu kalkulačních nákladů je volby 

kalkulačního vzorce.  

 

2.4.1 Základní pojmy  

 

Výpis nejčastěji používaných pojmů: 

• Kalkulační jednice - Výkon vymezený měrnou jednotkou (kus, m2, 

m3) na nějž se stanoví (předběžná kalkulace) nebo zjišťují (výsledná 

kalkulace) vlastní celkové náklady a zisk. Vymezení kalkulační 

jednice druhem a objemem výkonů musí být jednotné. 
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• Kalkulace nákladů – slouží pro stanovení nákladů výpočtem. Slouží 

jako podklad pro stanovení nabídkové ceny, kterou předkládá 

dodavatel investorovi. Pro tyto účely můžeme použít různé 

kalkulační metody. 

• Předběžná kalkulace - se stanovuje před vlastním zahájením výroby. 

Stanovuje se z norem spotřeby a norem pracnosti, ze zkušeností z 

minulých období, z odhadů, z rozpočtů nepřímých (režijních) 

nákladů apod. Hlavním cílem předběžné kalkulace je zjistit, 

předběžné náklady a z toho usoudit, zda se bude projekt realizovat. 

• Výrobní kalkulace – sestavuje ji dodavatel za využití výkazu výměr, 

kalkulační jednice představuje konstrukční prvek. Slouží k sestavení 

nabídkové ceny například ve formě rozpočtu. 

• Výsledná kalkulace - sestavuje se po ukončení výrobního úkolu a 

udává skutečné náklady vynaložené na výrobu kalkulační jednice. 

Podklady pro výslednou kalkulaci poskytuje především 

vnitropodnikové účetnictví a evidence výroby. 

 

Druhy kalkulací: 

• Podle typů nákladů 

o Variabilní 

o Fixní 

• S ohledem na množství výroby 

o Absorpční 

o Neúplné 

• Podle rozsahu 

o Individuální kalkulace 

o Výrobní kalkulace 

• Z hlediska času 

o Předběžné 

o Operativní 

o Výsledné 
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Nejčastější formou ve stavebnictví je individuelní kalkulace jednotkové ceny 

stavebních objektů. Vždy je stanovena na kalkulační jednici, k jejímu stanovení jsou 

potřeba oceňovací podklady a normy, mezi které patří: 

 

• Ceníky materiálů 

• Normy spotřeby materiálu 

• Mzdové sazby 

• Výkonové normy 

• Sazby strojohodin 

 

Z hlediska sestavování kalkulací, volíme kalkulační vzorec.  Strukturu 

kalkulačního vzorce si stanovují sami firmy, většinou vychází z účetnictví. Většinou se 

používá modifikované kalkulační vzorce tab. 2.3. 

Tab. 2.3 - Kalkulační vzorec [5] 

 

Popis kalkulačních složek: 

Materiál – pro výpočet celkové ceny materiálů, je potřeba znát jejich cenu a 

množství jednotlivých materiálů. Do materiálů patří suroviny, polotovary nakupované, 

polotovary vlastní výroby a materiál. 

Mzdy (přímé) – jsou to mzdy, které lze stanovit přímo na kalkulační jednici. 

Jedná se o mzdy dělníků, které se vypočítávají z hodinové sazby nebo úkolové sazby.  

Cena stavební práce 

Přímé náklady Nepřímé náklady 

Zisk 

Materiál 

Zpracovací náklady 

Mzdy Stroje 

Ostatní přímé náklady  Režie 

Doplňkové Odvody 
Režie 

výrobní 

Režie 

správní 

Přímé zpracovatelské náklady Hrubé rozpětí 
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Množství spotřeby času se stanovuje na základě normy spotřeby času, cena za jednotku 

času je rozdělena pomocí tarifních stupňů.  

Stroje – jedná se o stroje a mechanizmy, u kterých je možné jejich výkony 

stanovit přímo na kalkulační jednici. Výpočet nákladů vychází z potřeby času stroje na 

jednotku práce oceněnou příslušnou sazbou strojohodiny. 

Ostatní přímé náklady – jsou to náklady, které nespadají do předchozích 

položek, ale jsou to přímé náklady, které lze stanovit přímo na kalkulační jednici. Dělí 

se na dvě základní kategorie: 

• Odvody – patří sem sociální a zdravotní pojištění, vypočítává se 

procentuelní sazbou z přímých mezd a to jen u sazeb, které odvádí 

zaměstnavatel za zaměstnance. 

• Doplňkové ostatní přímé náklady – jedná se především o přesuny 

hmot jak vnitrostaveništní, tak mimostaveništní.  

Výrobní režie – jedná se o náklady, které jsou spojené s výstavbou, ale nedají se 

stanovit na kalkulační jednici. Patří sem například náklady na stavbyvedoucí. Nejčastěji 

se vypočítávají % sazbou z přímých nákladu, bez materiálu. 

Správní režie – náklady spojené se správou a řízením organizace, tyto náklady se 

nedají stanovit na kalkulační jednici a zároveň nepatří do výrobních režií. Mezi správní 

režie patří například náklady spojené s vedením společnosti, účetním a přípravou 

výroby. Výpočet se nejčastěji prování % sazbou z přímých nákladů bez materiálu. [4] 

Zisk – vypočítává se % sazbou ze zpracovatelských nákladů 

 

2.5 KLASIFIKAČNÍ SYSTÉMY VE STAVEBNICTVÍ 

 

2.5.1 Třídníky a klasifikace ve stavebnictví: 

 
• Klasifikace stavebních děl CZ-CC 

• Klasifikace produkce CZ-CPA 

• Klasifikace zaměstnání KZAM-R 

• Jednotná klasifikace stavebních objektů JKSO 

• Jednotná klasifikace výkonů JKV 

• Jednotná klasifikace produkce SKP 
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• Třídníky stavebních konstrukci a prací TSKP 

• Třídník kalkulačních potřeb 

 

2.5.2 Třídníky stavebních konstrukci a prací TSKP: 

Třídník navazuje na jednotnou klasifikaci stavebních objektů. V podstatě 

doplňuje tuto klasifikaci a dále člení výrobu do podrobnosti umožňující návaznost 

v normativních podkladech (sbornících výkonových norem, norem spotřeby materiálu, 

cenících stavebních prací). Za základ třídění stavebních konstrukcí a prací byl zvolen 

stavební díl jako účelově a funkčně vymezená část stavebního objektu, zahrnující soubor 

konstrukcí a prací provedených různými technologiemi a z různých materiálů. Vyšším 

agregátem jsou skupiny stavebních dílů, vytvořené tak, aby umožňovaly rozlišení podle 

konstrukcí a prací hlavní stavební výroby (HSV) a pomocné stavební výroby (PSV). 

Třídník má k položkám připojen údaj o měrné jednotce. [2] 

 

Tab. 2.4 – Identifikace v kódu TSKP 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Skupina 

stavebních dílů 

Stavební 

díl 

Druh konstrukce 

nebo práce 

Zpodrobňující 

charakteristika 

Rozlišení 

výrobků 

 

 

2.5.3 Klasifikace CZ-CC 

Klasifikace stavebních děl CZ-CC je vypracovaná na bázi mezinárodního 

standardu CC (Clasification of Types of Construction) vydané Eurostatem v roce 1997. 

Zkratka CZ v názvu klasifikace vyjadřuje národní verzi mezinárodního standardu. 

Jedná se o pětistupňovou klasifikaci (sekce, oddíl, skupina, třída a podtřída), která je do 

čtvrtého místa plně kompatibilní s mezinárodním standardem CC, další dvě místa byla 

vytvořena pro národní účely.  

Stavební díla jsou v Klasifikaci CZ-CC rozdělena na dvě sekce – Budovy a 

Inženýrská díla. Stavební díla se klasifikují podle technického řešení stavby (projektu), 

které vyplývá ze zvláštního užívání stavby (např. budovy pro obchod, komunikace, díla 

vodní, vedení dálková trubní apod.); budovy jsou klasifikovány podle jejich hlavního 
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užívání (bytové, nebytové), inženýrská díla podle projektů, které přímo určují účel a 

užití stavebního díla. [10]    

 
Tab. 2.5 – Identifikace v kódu CZ-CC 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Sekce Oddíl Skupina  Třída Podtřída 

 
 

 
2.6 POUŽÍVANÁ TVORBA AGREGOVANÝCH POLOŽEK V ČR 

 

V současné době jsou agregované položky využívány firmami RTS, a.s. a ÚRS 

PRAHA, a.s. V této kapitole je uveden popis tvorby agregovaných položek těmito 

společnostmi.  

 

2.6.1 ÚRS PRAHA, a.s. 

 

Vytvořila sborník RYRO (rychlé rozpočtování), který je nástrojem pro rychlé 

oceňování pozemních staveb založený na soustavě agregovaných položek. 

Soustava RYRO je pomůcka pro rychlé orientační ocenění stavebních prací v 

přípravné fázi výstavby objektů pozemního stavitelství. Je určena především 

projektantům, architektům, investorům z řad státní správy a samosprávy, developerům, 

ale také drobným stavebníkům, dodavatelským firmám a dalším účastníkům přípravy a 

realizace staveb. Svou strukturou, způsobem použití a náplní sazeb vychází z míry 

podrobnosti a vyjasněnosti projektu (projektové nebo smluvní dokumentace) v úrovni 

předprojektové, resp. předrealizační přípravy. 

Tato soustava je připravena tak, aby maximálním způsobem zjednodušila práci 

při sestavení rozpočtu. Je rozdělena do částí, které zohledňují technologické procesy při 

realizaci stavby a zároveň odpovídají obvyklému postupu při oceňování staveb (hrubá 

stavba, dokončovací práce, řemesla apod.). Části jsou rozděleny do kapitol a skupin 

sdružujících vzájemně související položky sazeb. Jejich číslování, stejně jako číslování 
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samotných položek sazeb, vychází z nejrozšířenějšího třídníku stavebních konstrukcí a 

prací – TSKP. 

Soustava RYRO používá stejné členění rozpočtů, jaké se používá i u 

podrobných rozpočtů a sestav vytvářených v rámci přípravy a průběhu realizace stavby. 

Rozsah, volba i náplň položek, stejně jako způsoby měření jsou výrazně zjednodušeny a 

odpovídají míře vyjasněnosti projektu v rámci uvedených stupňů projektové 

dokumentace. To umožňuje velice rychlou a efektivní práci. Zároveň konkrétní 

specifikace započtených nákladů a uvedení sazeb rozložených na jednotlivé složky 

umožňuje maximální kontrolu rozpočtovaných nákladů. [9]    

 

2.6.2 RTS. a.s. 

Sborník agregovaných položek obsahuje agregované položky stavebních prací 

pro stanovení cen běžně používaných konstrukcí a prací na těchto objektech: 

• Budovy občanské výstavby 

• Haly občanské výstavby 

• Budovy pro bydlení 

• Haly pro výrobu a služby 

• Budovy pro výrobu a služby 

• Objekty pozemní různé 

• Komunikace 

• Podzemní vedení 

 

Pro jednotlivé agregované položky jsou uvedeny ceny za měrnou jednotku. Tato 

cena je sestavena na základě individuální kalkulace. Ceny vytvořené v tomto sborníku 

jsou pouze orientační. Při každém použití těchto položek, si musíme být vědomi jisté 

odchylky. 

Sborník je určen pro orientaci při vypočítávání cenových nabídek, rozpočtů nebo 

propočtů zejména v přípravné fázi stavby při stanovení celkové ceny stavby nebo 

stavebního objektu. Těchto položek se nejčastěji využívá při sestavování rozpočtů 

z projektové dokumentace na úrovni studie, nebo projektové dokumentace pro stavební 
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povolení. Při sestavování ceny ke smlouvě o dílo, by se tyto položky neměli používat, 

nebo jen v minimální míře.  

Pod každou agregovanou položkou je uveden rozpad ceny podle kalkulačního 

vzorce, kde jsou uvedeny položky, které se na tvorbě podílejí, ty lze dále rozdělit na 

konkrétní náklady, které do ceny agregované položky vstupují. 
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3. NÁVRH METODIKY SESTAVENÍ AGREGOVANÝCH CEN 

 

Nejprve si vybereme stavební objekt a ten rozdělíme na konstrukční části. 

Jednotlivé konstrukční části vybíráme, tak aby byly vždy ucelené z hlediska konstrukce 

a jednoduše se počítala měrná jednotka, na kterou budou stanoveny. Například u 

rodinného domu zvolíme jako konstrukční část obvodového zdivo, do kterého nebudu 

konstrukčně spadat jenom zdivo, ale i vnitřní a vnější povrchové úpravy, případně další 

části, které jsou s danou konstrukcí spojené. Nejsnadněji počitatelnou měrnou jednotkou 

pro zdivo je m2 pohledové plochy. 

V dalším kroku určíme pro každý konstrukční prvek vhodnou měrnou jednotku a 

způsob jejího měření. Tato jednotka by jej měla přesně vystihovat a měla by být snadno 

měřitelná. Nemusí být stejná s měrnou jednotkou nejvíce zastoupeného prvku 

(kvantitativně ani ekonomicky). Po té spočítáme námi definovaným postupem výměry 

jednotlivých konstrukčních částí. 

Po rozdělení objektu na konstrukční části vybereme projekt vzorové stavby. Pro 

tuto stavbu provedeme výpočet výkazu výměr a ocenění objektu položkovým 

rozpočtem. Vybraný projekt, by měl být z projekčního hlediska co nejpodrobnější.  

Následně rozdělíme oceněné položky rozpočtu do námi definovaných 

konstrukčních částí. Součtem položek v jednotlivých částech dostaneme celkovou cenu 

daných konstrukční části. 

V závěrečném kroku podělíme celkové ceny jednotlivých konstrukčních prvků 

příslušnými výměrami, čímž získáme jednotkové ceny agregovaných položek 

jednotlivých konstrukčních částí podle vzorce (1). 

          (1) 

JCA= 
CC  

Kč/(m,m2,..)= 
Kč 

MMJ  mj 

    

 
JCA- Jednotková cena agregované položky konstrukční části 

CC- Celková cena konstrukční části 

MMJ- Množství měrných jednotek konstrukční části 
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3.1 ROZDĚLENÍ OBJEKTU NA KONSTRUKČNÍ ČÁSTI 

 

Dílčí prvky konstrukčních celků spolu musí souviset zejména z hlediska 

umístění v konstrukci. To nám usnadní určení společné měrné jednotky výsledné 

agregované položky.  

Dalším kritériem konstrukčních prvků je snadná měřitelnost. Proto je nutné již 

v úvodním kroku dobře uvážit a rozvrhnout dílčí části jednotlivých konstrukčních celků. 

Jako nejlépe vhodné rozdělení se pro rodinné domy jeví rozdělení objektu na tyto 

konstrukční části: 

- základy vč. podlahy 

- obvodové zdivo 

- vnitřní zdivo 

- vnější výplně otvorů 

- vnitřní dveře 

- stropní konstrukce vč. podlahy 

- střešní konstrukce 

- komín 

- schodišťová konstrukce 

 

3.2 VŠEOBECNÝ POPIS, STANOVENÍ MĚRNÉ JEDNOTKY A ZPŮSOB MĚŘENÍ 

AGREGOVANÝCH POLOŽEK 

 

Pro rozdělení objektu na jednotlivé konstrukční části je nutné provést jejich 

definici a podrobný popis. K tomu patří i: 

• konstrukčně technická specifikace - zjednodušený popis jednotlivých 

řádků položkového rozpočtu, které s daným konstrukčním dílem souvisí 

• určení měrné jednotky agregované položky – snadno měřitelná 

• způsob měření agregovaných položek – postup výpočtu výměr 

agregovaných položek 
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1. Základy vč. podlahy  

Představují spodní stavbu objektů. V položce jsou započítány zemní práce 

spojené se základovou konstrukcí, podsypy, bednění základových pasů a desky, vyztuž, 

provedení betonových konstrukcí, hydroizolace spodní stavby, zásypy, odvoz a uložení 

zeminy, tepelná izolace podlahy, roznášecí vrstva a nášlapná vrstva podlahy.  

Způsob měření: množství měrných jednotek základů vč. podlahy se určí na m2 

půdorysné plochy základové desky. 

 

2. Obvodové zdivo 

Reprezentuje zdící materiál obvodového zdiva se systémovým pojivem vč. 

povrchové úpravy povrchů vnitřní a vnější. 

Způsob měření: množství měrných jednotek obvodového zdiva se určí v m2 

vnější pohledové plochy. Do pohledové plochy se nepočítají plochy výplní otvorů. 

Prostorové vymezení vnějším obvodem konstrukce, výškové vymezení od horní hrany 

základové desky po horní hranu pozednicového věnce. K výměře se připočítávají 

plochy štítů. 

 

3. Vnitřní zdivo 

Představuje vnitřní nosné zdivo a příčkové zdivo. Součástí položky jsou i 

povrchové úpravy jakými jsou omítky, malby a obklady.  

Způsob měření: Množství měrných jednotek se určí v m2 plochy vnitřního 

zdiva. Do plochy zdiva se nezapočítává plocha dveří. 

 

4. Výplně otvorů vnější 

Mezi výplně otvorů vnější počítáme okna, dveře, prosklené stěny, sekční vrata 

umístěné v obvodovém zdivu a střešní okna umístěná ve střešním plášti. Součástí 

položky jsou parapety vnitřní a vnější, drobné doplňky i povrchová úprava ostění. Díky 

velkým cenový rozdílů těchto prvků, je výpočet u této agregované položky rozdělen na 

tři části: 

• Okna + dveře 
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• Sekční vrata 

• Střešní okna 

Způsob měření: množství měrných jednotek se určí v m2 pohledové plochy pro 

každou část samostatně.  

 

5. Dveře vnitřní 

Tato konstrukční část představuje vnitřní dveře, vč. zárubně, kování a 

prahu. 

Způsob měření: Množství měrných jednotek se určí v m2 pohledové plochy 

vnitřních dveří.   

 

6. Stropní konstrukce vč. podlahy 

Reprezentuje systémové provedení stropní konstrukce se všemi potřebnými 

prvky. V této položce je započítána i povrchová úprava spodní části stropu. Z vrchní 

části je uvažovaná skladba, kročejová izolace, roznášecí vrstva a nášlapná vrstva. 

Způsob měření: Množství měrných jednotek se určí v m2 půdorysné plochy 

stropní konstrukce. Do této plochy se nezapočítává půdorysná plocha otvor pro 

schodiště.  

 

7. Střešní konstrukce 

Tato konstrukce obsahuje nosnou konstrukci střešního pláště, střešní plášť a 

podhledovou část střechy. V ceně jsou započítány i klempířské konstrukce se střešní 

konstrukcí spojené. 

Způsob měření: Množství měrných jednotek se určí v m2 rozvinuté ploch 

střešního pláště. Z tohoto množství odečteme plochu střešních oken. 

 

8. Komín 

Představuje kompletní konstrukci komína včetně nadstřešní části a povrchové 

úpravy. 

Způsob měření: Množství měrných jednotek se určí v běžných metrech 

komínového tělesa a to od spodní hrany paty po horní hranu hlavy komína.  
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9. Schodišťová konstrukce 

Reprezentuje komunikační cestu mezi jednotlivými podlažími.  

Způsob měření: Množství měrných jednotek se určí v m2 půdorysné plochy 

otvoru schodišťové konstrukce.  

 

3.3 VÝPOČET POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU VZOROVÉHO RODINNÉHO DOMU 

 

3.3.1 Postup výpočtu 

 

U sestavení položkového rozpočtu postupujeme dle pravidel rozpočtování, které 

jsou popsány v teoretické části.  

Po výběru vzorového projektu rodinného domu, jsem důkladně zkontroloval 

všechny parametry projektové dokumentace. Jelikož jsem během kontroly narážel na 

drobné nedostatky, musel jsem projektovou dokumentaci doplnit o řešení detailů, které 

jsem získal ze stránek dodavatele použitých materiálů. Všechny tyto detaily jsem ještě 

konzultoval s projektantem, který na daný projekt vypracoval projektovou dokumentaci.  

Pro výpočet položkového rozpočtu jsem používal program INFOpower, který je 

produktem společnosti RTS. Jednou z částí INFOpoweru jsou i rozpočty a kalkulace. 

K výběru položek jsem používal výhradně databázi firmy RTS. Do rozpočtu jsem pro 

ukázku použil i agregované položky tvořené touto firmou.  

Položky, které databáze neobsahuje, nebo mohou být přehledněji zpracovány, 

byly vytvořeny samostatně s vlastním klasifikačním číslem (dříve se tyto položky 

nazývaly R-položky). Jedním ze způsobů zjištění těchto cen je přímé oslovení 

dodavatelů, čímž se může získat cena včetně montáže a ostatních vedlejších nákladů 

(výhodné např. u výplní otvorů). 

Položkový rozpočet, který je použit pro výpočet agregovaných položek 

konstrukčních částí je přílohou č.2. 

 

3.3.2 Použitý kalkulační vzorec 

 
Pro výpočet je použit kalkulační vzorec firmy RTS a cenová úroveň RTS 

2012/1. 
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3.4 VÝPOČET JEDNOTKOVÝCH CEN AGREGOVANÝCH POLOŽEK 

KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ 

 

Po sestavení položkového rozpočtu vzorového rodinného domu, vybereme 

z tohoto rozpočtu položky, které jsou s danou konstrukční částí technicky spojené (na 

základě definice jednotlivých konstrukčních částí). Výsledkem součtu celkových cen 

jednotlivých položek, které jsou s danou konstrukční částí spojené, je celková cena 

daného konstrukčního celku. 

  Některé řádky položkového rozpočtu mohou spadat do více 

konstrukčních částí (jsou součástí více agregovaných položek). Jedná se například o 

položku vnitřních omítek. Výměra této položky je součástí konstrukčních prvků 

obvodové zdivo, vnitřní zdivo, stropní konstrukce, schodišťové konstrukce a komínu. 

V tomto případě je nutné toto položku uvést ve všech agregovaných položkách, ale 

pouze do výše výměry, která se pojí s daným konstrukčním dílem. 

Nejvhodnější postup pro dosazení celkových cen jednotlivých agregovaných 

položek, je vytvoření samostatných položkových rozpočtů, pro každou konstrukční část 

(agregovanou položku) samostatně a do těchto rozpočtů vybrané řádky zkopírovat. 

Součet celkových cen jednotlivých konstrukčních částí se musí rovnat celkové 

ceně za objekt jako celek (z položkového rozpočtu stavby). Tím se provede kontrola 

správnosti rozpuštění všech nákladů na jednotlivé konstrukční části. 

Pro zjištění jednotkové ceny agregované položky je nutné vypočítat její výměru 

na základě námi stanoveného postupu a na námi stanovenou měrnou jednotku. 

Podrobný výpočet celkové ceny agregované položky je níže uveden na 

konstrukční části obvodové zdivo, pro který je přiložena tabulka č. 3.1. Ta představuje 

dílčí položkový rozpočet pro vybranou konstrukční část.  

 

Výpočet celkové ceny vybrané agregované položky 

Zbylé celkové ceny agregovaných položek jsou uvedeny v příloze č.3. 
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Tab. 3.1 – Výpočet celkové ceny konstrukční části obvodového zdiva 

R: 02-002 Obvodové zdivo 

     

P.č. 

Číslo 

položky Název položky MJ množství 

cena / 

MJ celkem 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce   219 385,86 

1 311271183 

Zdivo z tvárnic Ytong Lambda+ PD tl. 375 

mm m2 161,01438 1 201,00 193 378,27 

2 317121044 

Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 

180 cm, překlad nosný NOP IV / 3 / 20 174 

x 24,9 x 25 cm kus 3,00000 1 040,00 3 120,00 

3 317121044 

Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 

180 cm, překlad nosný NOP III / 5 / 22 149 

x 24,9 x 37,5cm kus 1,00000 1 288,00 1 288,00 

4 317121044 

Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 

180 cm, překlad nosný NOP V / 5 / 23 199 x 

24,9 x 37,5 cm kus 7,00000 1 657,00 11 599,00 

5 317941123 

Osazení ocelových válcovaných nosníků  

č.14-22, včetně dodávky profilu I č.18 t 0,13970 29 050,00 4 058,29 

6 317941123 

Osazení ocelových válcovaných nosníků  

č.14-22, včetně dodávky profilu I č.20 t 0,19670 30 210,00 5 942,31 

Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce   48 927,17 

7 417321313 

Ztužující pásy a věnce z betonu železového 

C 16/20 m3 6,77812 2 785,00 18 877,06 

8 417351115 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 36,15000 287,50 10 393,13 

9 417351116 

Bednění ztužujících pásů a věnců - 

odstranění m2 36,15000 60,80 2 197,92 

10 417361821 

Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 

10505 t 0,61003 28 620,00 17 459,06 

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní   46 101,61 

11 602011144 Štuk vnitřní ručně tloušťka vrstvy 4 mm m2 152,90750 140,50 21 483,50 

12 622481211 

Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu 

včetně, výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 152,90750 161,00 24 618,11 

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější   86 307,51 

13 602015187 

Omítka tenkovrstvá silikon zrnitá, tloušťka 

vrstvy,  1,5 mm m2 188,93938 264,00 49 880,00 

14 602015191 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2 188,93938 31,80 6 008,27 

15 622481211 

Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu 

včetně, výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 188,93938 161,00 30 419,24 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy   47 000,58 

16 941941051 

Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, 

H 10 m m2 287,99375 49,70 14 313,29 

17 941941391 Příplatek za každý měsíc použití lešení k m2 575,98750 39,50 22 751,51 
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pol.1051 

18 941941851 

Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 

m,H 10 m m2 287,99375 34,50 9 935,78 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot   14 365,39 

19 

998

011002 

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 

m 

5

8,75415 

2

44,50 

1

4 365,39 

Díl: 713 Izolace tepelné   1 915,05 

20 713131130 

Izolace tepelná stěn vložením do 

konstrukce m2 

1

8,07500 47,10 851,33 

21 59533103 

Ytong Multipor DI 80 deska izolační 

80x390x600 mm kus 19,88250 53,50 1 063,71 

Díl: 784 Malby   6 911,42 

22 784191101 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 152,90750 12,40 1 896,05 

23 784195112 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x m2 152,90750 32,80 5 015,37 

 

Výpočet celkové ceny agregované položky obvodového zdiva dosáhneme 

pomocí vzorce (2) ve kterém jsou sečteny všechny díly dílčího rozpočtu: 

 

CC obvodového zdiva = Díl č.3 + Díl č.41 + Díl č.61 + Díl č.62 + Díl č.94 + Díl 

č.99 + Díl č.713 + Díl č.784               (2) 

 

CC obvodového zdiva = 219.386 + 48.927 + 46.102+ 86.308 + 47.001 + 14.333 

+ 1.915 + 5.781 = 470.915 Kč 

 

CC obvodového zdiva… celková cena konstrukční části obvodového zdiva [Kč] 

 

Výpočet výměry vybrané agregované položky: 

 

Výpočet výměry obvodového zdiva provedeme na pohledovou plochu 

obvodového pláště, z tohoto výpočtu odečteme plochu výplní otvoru. Tu použijeme 

následně pro výpočet výplní vnějších otvorů. Množství měrných jednotek je vypočítáno 

v příloze č.3. 

  

MMJ obvodového zdiva = 191,92 m2 
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Výpočet jednotkové ceny vybrané agregované položky: 

 

Po výpočtu celkové ceny obvodového zdiva a množství měrných jednotek 

obvodového zdiva dosadíme do vzorce pro výpočet jednotkové ceny agregované 

položky konstrukční části. 

 

JCA= 
CC 

MMJ 
 
 

JCA= 
470 915 Kč 

= 2453,7 KČ 
191,92m2 

 
JCA- Jednotková cena agregované položky konstrukční části 

CC- Celková cena konstrukční části  

MMJ- Množství měrných jednotek konstrukční části  
 

 

3.4.1 Výpočet ostatních jednotkových cen agregovaných položek konstrukčních 
částí 

 

V tabulce číslo 3.2 jsou po výpočtech provedených v příloze č. 3 a v příloze č.4 

dosazeny výsledné celkové časti konstrukčních dílů a množství měrných jednotek. 

Výsledkem jsou jednotkové ceny agregovaných konstrukčních částí pro každou 

konstrukční část. Tyto jednotkové ceny se můžou nyní využít pro výpočet ceny 

obdobných rodinných domů.  

 

Přesnost a rychlost využití těchto výsledků budou prověřeny v kapitole 

aplikace výsledků.  
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Tab. 3.2 – Jednotkové ceny agregovaných položek konstrukčních částí 

Konstrukční část Celková cena 

Množství 

MJ MJ Cena za MJ 

1 Základy 378 808 Kč 105,43 m2 3 593 Kč 

2 Obvodové zdivo 470 915 Kč 191,92 m2 2 454 Kč 

3 Vnitřní zdivo 230 681 Kč 131,335 m2 1 756 Kč 

4 Výplně otvorů vnější:       

- okna, dveře, stěny 131 205 Kč 26,25 m2 4 998 Kč 

- sekční vrata 33 899 Kč 5,76 m2 5 885 Kč 

- střešní okna 46 696 Kč 3,82 m2 12 224 Kč 

5 Vnitřní dveře 57 552 Kč 16,4 m2 3 509 Kč 

6 Stropní konstrukce 232 521 Kč 88,5 m2 2 627 Kč 

7 Střešní konstrukce 443 497 Kč 155,93 m2 2 844 Kč 

8 Komín 41 034 Kč 8 m 5 129 Kč 

9 Schodišťová konstrukce 45 887 Kč 5,148 m2 8 914 Kč 

celkem 2 112 696 Kč    

 

Přesnost a rychlost využití těchto výsledků budou prověřeny v kapitole 

aplikace výsledků.  

 

3.4.2 Technickoekonomické vymezení agregovaných položek konstrukčních částí 

 

K správnému výběru položek pro výpočet stavebních objektů, musí být 

agregované položky konstrukčních částí vymezeny pomocí konstrukčně technického 

popisu. Technický popis vychází především z použitých materiálů a jejich skladby.  

Další důležitý údaj, který musí agregované položky obsahovat, je způsob měření 

tzn. výpočtu množství v předepsaných jednotkách. 

Níže jsou uvedeny jednotlivé agregované položky konstrukčních částí s jejich 

konstrukčně technickým popisem, způsobem měření a cenou měrné jednotky: 
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Název konstrukční části: Základy vč. podlahy  

Konstrukčně technický popis:  

• Zemní práce – výkopy pro ŽB základové pasy a ŽB desku na úroveň 

základové spáry, vodorovné přemístění výkopku do 50m a uložení výkopku na 

pozemku investora, zpětné zásypy 

• Základové pasy – pod nosnými zdmi, do hloubky 1m pod terén, o 

šířce 0,4m, vč. výztuže 

• Podsypy – štěrkopískový podsyp zhutněný tl. 10 cm, v celé ploše 

základové desky 

• Deska – ŽB základová deska tl. 10 cm, vyztužená KARI-sítí drát 

6mm oka 100/100mm 

• Hydroizolace – na desce je proveden penetrační nátěr a na něm je 

přitaven asfaltový pás 

• Tepelná izolace – je provedená svislá po obvodě desky 

z extrudovaného polystyrenu tl. 70 mm do hloubky 0,6 m a vodorovná izolace 

pod podlahou tl. 100mm z EPS 100S ukončená separační fólií 

• Roznášecí vrstva – podlahová deska je tvořena samonivelačním 

anhydridovým potěrem o tl. 40 mm 

• Nášlapná vrstva – povrchová úprava je tvořena, plovoucí podlahou a 

v místnostech s mokrým provozem keramickou dlažbou vč. hydroizolačního 

nátěru 

• Ostatní – v agregovaných položkách jsou započítány i náklady na 

přesuny hmot, které jsou pro jednotlivé položky stanoveny na základě 

jednotkových hmotností a vyčištění budov, které se vztahuje k celému objektu, 

ale vypočítává se na podlahovou plochu 

 

Způsob měření: množství měrných jednotek základů vč. podlahy se určí na m2 

půdorysné plochy základové desky. 

Cena měrné jednotky: 3.593,- Kč/m2 
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Název konstrukční části: Obvodové zdivo, Ytong  

Konstrukčně technický popis:  

• Zdivo – zdící tvárnice Ytong tl. 375mm, vč. pojiva a překladů nad 

otvory ve zdivu 

• Vnitřní povrchová úprava – lepící tmel s vyztuženou tkaninou, na 

kterém je provedena štuková omítka s bílou malbou 

• Vnější povrchová úprava – lepící tmel s vyztuženou tkaninou, na 

které je provedená probarvená tenkovrstvá silikonová omítka tl. zrna 1,5mm 

• Ztužující věnce – ŽB ztužující věnce provedené v úrovni stropu a 

pod pozednicí, tl. 375mm a výška 250mm vč. výztuže 

• Lešení – lešení vnější pro úpravu vnějšího obvodového pláště, délka 

používání dva měsíce 

• Ostatní - v agregovaných položkách jsou započítány i náklady na 

přesuny hmot, které jsou pro jednotlivé položky stanoveny na základě 

jednotkových hmotností  

 

Způsob měření: množství měrných jednotek obvodového zdiva se určí v m2 

vnější pohledové plochy. Do pohledové plochy se nepočítají plochy výplní otvorů. 

Prostorové vymezení vnějším obvodem konstrukce, výškové vymezení od horní hrany 

základové desky po horní hranu pozednicového věnce. K výměře se připočítávají 

plochy štítů. 

Cena měrné jednotky: 2.454,- Kč/m2 

 

Název konstrukční části: Vnitřní zdivo, Ytong  

Konstrukčně technický popis:  

• Zdivo - zdící tvárnice Ytong, vč. pojiva a překladů nad otvory ve 

zdivu 

• Vnitřní povrchová úprava – lepící tmel s vyztuženou tkaninou, na 

kterém je provedena štuková omítka s bílou malbou, nebo je na lepící tmel 

s vyztuženou tkaninou proveden hydroizolační nátěr a keramický obklad 



 

 43 

• Ostatní - v agregovaných položkách jsou započítány i náklady na 

přesuny hmot, které jsou pro jednotlivé položky stanoveny na základě 

jednotkových hmotností  

 

Způsob měření: Množství měrných jednotek se určí v m2 plochy vnitřního 

zdiva. Do plochy zdiva se nezapočítává plocha dveří. 

Cena měrné jednotky: 1.756,- Kč/m2 

 

Název konstrukční části: Výplně otvorů 

Konstrukčně technický popis:  

• Okna a dveře – jedná se o plastové výrobky, v provedení dvojsklo 

• Vnitřní povrchová úprava ostění – lepící tmel s vyztuženou tkaninou, 

na kterém je provedena štuková omítka s bílou malbou 

• Vnější povrchová úprava ostění – zateplení systémovým 

polystyrenem tl. 50 mm, na který je proveden lepicí tmel s vyztuženou tkaninou 

a probarvená tenkovrstvá silikonová omítka tl. zrna 1,5mm 

• Parapety – z vnitřní strany plastové a z vnější hliníkové 

• Ostatní - v agregovaných položkách jsou započítány i náklady na 

přesuny hmot, které jsou pro jednotlivé položky stanoveny na základě 

jednotkových hmotností  

• Sekční vrata – rolovací sekční vrata, vč. elektrického motorového 

pohonu 

• Střešní okna – dřevěná střešní okna 

 

Způsob měření: množství měrných jednotek se určí v m2 pohledové plochy pro 

každou část samostatně. 

Cena měrné jednotky:  

• Okna dveře: 4.998,- Kč/m2 

• Sekční vrata: 5.885,- Kč/m2 

• Střešní okna: 12.218,- Kč/m2 

 

Název konstrukční části: Vnitřní dveře, laminátové vč. obložkové zárubně 
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Konstrukčně technický popis:  

• Dveře – laminátové, vč. kování a prahu 

• Zárubně – obložková laminátová 

 

Způsob měření: Množství měrných jednotek se určí v m2 pohledové plochy 

vnitřních dveří.   

Cena měrné jednotky: 3.509,- Kč/m2 

 

Název konstrukční části: Stropní konstrukce vč. podlahy 

Konstrukčně technický popis:  

• Stropní konstrukce – sytém Ytong, tl. 200 mm 

• Tepelná izolace – vodorovná izolace pod podlahou tl. 20mm 

z minerální plsti ukončená separační fólií 

• Roznášecí vrstva – podlahová deska je tvořena samonivelačním 

anhydridovým potěrem o tl. 40 mm 

• Nášlapná vrstva – povrchová úprava je tvořena, plovoucí podlahou a 

v místnostech s mokrým provozem keramickou dlažbou vč. hydroizolačního 

nátěru 

• Povrchová úprava podhledu stropu - lepící tmel s vyztuženou 

tkaninou, na kterém je provedena štuková omítka s bílou malbou 

• Ostatní – v agregovaných položkách jsou započítány i náklady na 

přesuny hmot, které jsou pro jednotlivé položky stanoveny na základě 

jednotkových hmotností a vyčištění budov, které se vztahuje k celému objektu, 

ale vypočítává se na podlahovou plochu 

 

Způsob měření: Množství měrných jednotek se určí v m2 půdorysné plochy 

stropní konstrukce. Do této plochy se nezapočítává půdorysná plocha otvor pro 

schodiště.  

Cena měrné jednotky: 2.627,- Kč/m2 

 

Název konstrukční části: Střešní konstrukce, sedlová střecha, pálená krytina 

Konstrukčně technický popis:  
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• Střešní plášť – keramická krytina 

• Nosná konstrukce – vazníková konstrukce 

• Podhledová konstrukce – podhled je tvořen sádrokartonovou 

konstrukcí, na které je provedena bílá malba, přesahy střechy jsou podbitý 

dřevěnými palubkami, včetně nátěru 

• Tepelná izolace – na sádrokartonové konstrukci a mezi krokvemi je 

uložená tepelná izolace z minerální plsti ve dvou vrstvách v celkové tl. 300 mm 

• Klempířské prvky – žlaby, svody, úžlabí vč. všech doplňků 

• Ostatní - v agregovaných položkách jsou započítány i náklady na 

přesuny hmot, které jsou pro jednotlivé položky stanoveny na základě 

jednotkových hmotností  

 

Způsob měření: Množství měrných jednotek se určí v běžných metrech 

komínového tělesa a to od spodní hrany paty po horní hranu hlavy komína. 

Cena měrné jednotky: 2.844,- Kč/m2 

 

Název konstrukční části: Komín, keramický, jednoprůduchový 

Konstrukčně technický popis:  

• Komín – skládá se z komínové paty, průběžné části a obezděné 

nadstřešní části.  

• Povrchová úprava podhledu stropu - lepící tmel s vyztuženou 

tkaninou, na kterém je provedena štuková omítka s bílou malbou 

• Klempířské prvky – v nadstřešní části je provedeno lemování komínu 

ve styku se střešním pláštěm 

• V agregovaných položkách jsou započítány i náklady na přesuny 

hmot, které jsou pro jednotlivé položky stanoveny na základě jednotkových 

hmotností  

 

Způsob měření: Množství měrných jednotek se určí v běžných metrech 

komínového tělesa a to od spodní hrany paty po horní hranu hlavy komína. 

Cena měrné jednotky: 5.129,- Kč/m2 
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Název konstrukční části: Schodišťová konstrukce, Železobetonová 

Konstrukčně technický popis:  

• Schodiště – ŽB konstrukce schodiště, s monolitickými stupni 

• Zábradlí – Ocelové pozinkované zábradlí z vnitřní strany schodiště 

• Povrchová úprava – nášlapná vrstva schodiště je provedena 

z keramické dlažby, ze strany styku stěny se schodištěm, je provedený 

keramický soklík 

• Ostatní - v agregovaných položkách jsou započítány i náklady na 

přesuny hmot, které jsou pro jednotlivé položky stanoveny na základě 

jednotkových hmotností 

 

Způsob měření: Množství měrných jednotek se určí v m2 půdorysné plochy 

otvoru schodišťové konstrukce. 

Cena měrné jednotky: 8.914,- Kč/m2 
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4. APLIKACE VÝSLEDKŮ 

 

Pro kontrolu správnosti zvolené metodiky je tato kapitola věnována aplikací 

vypočítaných agregovaných položek. Kontrola je provedena na dvou objektech. 

Objekty, na kterých budou tyto metodiky testovány, se musí shodovat 

s vzorovým objektem v základních parametrech a to zejména: 

- Obvodovém konstrukčním systému 

- Střešním systému 

- Způsobu zakládaní 

 

Výpočet cen jednotlivých konstrukčních částí se provede na základě výše 

vypočítaných cen agregovaných položek podle následujícího vzorce (3): 

 

CC = JCA x MMJ [Kč]     (3) 

 

CC – celková cena konstrukční části 

JCA – jednotková cena agregované položky konstrukční části 

MMJ – množství měrných jednotek konstrukční části 

 

Výměry jednotlivých konstrukčních částí se provedou na základě jejich 

stanoveného způsobu měření z projektové , které jsou uvedeny v kapitole č. 3.4.2  

Pro zjištění odchylky od skutečnosti je výše uvedený metodicky postup 

konfrontován s dalšími způsoby oceňování objektů. Jako další způsoby byly zvoleny 

následující: 

• Výpočet ceny pomocí položkového rozpočtu 

• Výpočet ceny pomocí ukazatele RUSO 

V závěru této kapitoly jsou pro přehlednost všechny výsledy uvedeny v tabulce a 

graficky zpracovány. 
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4.1 OBJEKT A 

 

4.1.1 Popis vybraného rodinného domu 

 

Název: RD Jurkovič 

Urbanistické a architektonické řešení stavby: 

Novostavba rodinného domu je jednopodlažní s využitým podkrovím, 

nepodsklepená, zděná, se sedlovou střechou s pálenou krytinou se spádem 37,5°, garáž 

je stavebně spojena s domem. Odstup od levé hranice pozemku je 2,56 až 2,20 m, k 

pravé hranici přiléhá štítem. Vstupní jižní fasáda je rovnoběžná s hranicí pozemku a má 

od ní odstup 7 m. Úroveň čisté podlahy je 300 mm nad obrubníkem vozovky naproti 

vstupu. 

     Rodinný dům obsahuje jednu bytovou jednotku 5 + kk. V přízemí je zádveří, 

chodba, WC s koupelnou, pokoj, obývák s jídelnou a kuchyňským koutem a schodiště. 

V podkroví jsou tři pokoje, chodba, šatna, WC a koupelna 

     Venkovní omítka bude vápenný štuk s velikostí zrna 1,5 mm, barva tlumená 

pastelová, venkovní dveře a okna plastová bílá, krytina pálená cihlově červená. Součástí 

stavby jsou přípojky, zpevněné plochy a oplocení. Zpevněné plochy budou 

rozebíratelné, z betonové dlažby do kamenné drtě. 

     Pozemek bude oplocen zleva, zepředu (v úrovni linie zástavby) a zezadu. 

Oplocení zepředu a z boku (od linie zástavby do vzdálenosti 14 m) bude zděné 

z betonových dílců, vysoké 1,9 m od terénu, zbytek bočního oplocení a zadní strana 

pozemku bude z drátěného pletiva na kovových sloupcích. Pozemek před domem 

oplocen nebude. Brána bude kovová s otvíravým křídlem.  

Technický popis je patrný z projektové dokumentace, která je přílohou č.5. 

 

4.1.2 Výpočet ceny rodinného domu pomocí agregovaných cen konstrukčních částí 

 

K výpočtu množství měrných jednotek konstrukčních částí, je použit program 

Excel, v tabulce 4.1 je uveden postup výpočtu, které jsou provedeny z projektové 

dokumentace která je přílohou č. 5. 
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Tab. 4.1 – Výpočet množství měrných jednotek konstrukčních částí RD A 

č. p. Konstruk část Výpočet celkem 

1 Základy 9,7*14,15-0,6*3,95 134,885 

2 Obvodové zdivo 

(9,7*4,35+9,7*3,6/2)*2+(10,2*4,35)*2+3,8*3,4-

(21,96+5,375) 193,635 

3 Vnitřní zdivo (7,9+6,4+3,65+2,5*2+2,4+4,7)*2,75-12,8-1,75*2,35   

    (7,9+10,2+4,1+4,7+2,6*2+5,7)*2,6 164,005 

4 

Výplně vnějších 

otvorů:     

  - okna dveře 1,5*1+0,75*1+1,5*2,35+1,5*1,5+1,5*0,75+0,95*2,05   

    1,75*1,4+2*2,15+1,75*2,35 21,96 

  - sekční vrata 2,5*2,15 5,375 

  - střešní okna 0,78*0,98*5+0,5*0,5 4,07 

5 Vniřní dveře 0,8*2*5+0,6*2*4 12,8 

6 

Stropní 

konstrukce 8,1*9,4+7,9*4,35-6,165 104,34 

7 

Střešní 

konstrukce 10,6*6,9*2+4,15*5,7*2+1,3*2*2-4,07 194,72 

8 Komín 9 9 

9 

Schodišťová 

konstrukce 0,9*3,6+3*0,9+0,25*0,9 6,165 

 

 

Dosazení množství měrných jednotek do tabulky pro výpočet celkové ceny: 

 

Cena rodinného domu vypočítaná pomocí agregovaných položek konstrukční 

části vychází na 2 412 921 Kč. 

 

Podrobný výpočet v tabulce 4.2 
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Tab. 4.2 – Výpočet celkových cen konstrukčních částí RD A 

Konstrukční část Cena za MJ Množství MJ Celková cena  

Základy 3 593 Kč 134,89 m2 484 660 Kč 

Obvodové zdivo 2 454 Kč 193,635 m2 475 180 Kč 

Vnitřní zdivo 1 756 Kč 164 m2 287 984 Kč 

Výplně otvorů vnější:         

- okna, dveře, stěny 4 998 Kč 21,96 m2 109 756 Kč 

- sekční vrata 5 885 Kč 5,375 m2 31 633 Kč 

- střešní okna 12 224 Kč 4,07 m2 49 752 Kč 

Vnitřní dveře 3 509 Kč 12,8 m2 44 919 Kč 

Stropní konstrukce 2 627 Kč 104,34 m2 274 138 Kč 

Střešní konstrukce 2 844 Kč 194,72 m2 553 784 Kč 

Komín 5 129 Kč 9 m 46 164 Kč 

Schodišťová konstrukce 8 914 Kč 6,165 m2 54 952 Kč 

Celkem       2 412 921 Kč 

 

Cena rodinného domu vypočítaná pomocí agregovaných položek konstrukční 

části vychází na 2 412 921 Kč. 

Podrobný výpočet v tabulce 4.2 

 

4.1.3 Výpočet rodinného domu pomocí dalších metod 

 

Položkový rozpočet: 

Výpočet rodinného domu pomocí položkového rozpočtu je Příloha č.4.  

Celková cena položkového rozpočtu vychází na 2 648 296 Kč. 

 

Výpočet pomocí rozpočtového ukazatele: 

Orientační cenu m3 obestavěného prostoru nalezneme v RUSO, která je 

zařazena podle JKSO v oboru 803, třída 6. až 8. Domky rodinné 1 a 2 bytové. 
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Konstrukčně materiálová charakteristika ve sloupci č.1. (zděná z cihel, tvárnic a bloků). 

[7]    

 

Cena RU: 4 851 Kč/m3 

 

Výpočet obestavěného prostoru podle českých norem vychází z projektové 

dokumentace, která je Přílohou č. 5. 

Množství: 831,83 m3 

 

 Cena celkem = cena RU x množství 

 Cena celkem = 4 851Kč/m3 x 831,83 m3 

Cena celkem = 4 035 187 Kč 

 

Pro porovnání ceny s předchozími výsledky, musíme od celkové ceny odečíst 

cenu předpokládaných nákladů na instalace a zařizovací předměty, které nejsou 

započítané ani v předchozích způsobech oceňování. Cenu těchto nákladů odečteme 

pomocí ukazovatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku RUSO 

kde je v druhé kapitole popsaná průměrná struktura stavebních dílů, řemeslných oborů a 

montážních prací pro obory 801 – 823. 

 Z tabulek vyčteme jednotlivé procentuelní sazby, o které bude ponížena 

výsledná cena, sestavená pomocí rozpočtového ukazatele. 

 Celkové snížení ceny je provedeno o 23,6%. 

 

Konečná cena = 4 035 187 Kč x 0,764 

 Konečná cena = 3 082 883 Kč 

 

4.2 OBJEKT B 

 

4.2.1 Popis vybraného rodinného domu 

 

Novostavba rodinného domu je jednopodlažní s využitým podkrovím, 

nepodsklepená, zděná, s valbovou střechou s pálenou krytinou se spádem 25°, bez 
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garáže, pro parkování aut je určen přístřešek na pravé části objektu. Odstup od levé 

hranice pozemku je 4,6 až 2,20 m, k pravé hranici přiléhá štítem. 

     Rodinný dům obsahuje jednu bytovou jednotku 5 + kk. V přízemí je zádveří, 

chodba, WC s koupelnou, pokoj, ložnice, pracovna, obývák s jídelnou a kuchyňským 

koutem.  

     Venkovní omítka bude vápenný štuk s velikostí zrna 1,5 mm, barva tlumená 

pastelová, venkovní dveře a okna plastová bílá, krytina pálená cihlově červená. Součástí 

stavby jsou přípojky, zpevněné plochy a oplocení. Zpevněné plochy budou 

rozebíratelné, z betonové dlažby do kamenné drtě. 

     Pozemek bude oplocen zleva, zepředu (v úrovni linie zástavby) a zezadu. 

Oplocení zepředu a z boku bude zděné z betonových dílců, zbytek bočního oplocení a 

zadní strana pozemku bude z drátěného pletiva na kovových sloupcích. Pozemek před 

domem oplocen nebude. Brána bude kovová s otvíravým křídlem.  

 

Technický popis je patrný z projektové dokumentace, která je přílohou č.5. 

 

4.2.2 Výpočet ceny rodinného domu pomocí agregovaných cen konstrukčních částí 

 

Výpočet množství měrných jednotek pro jednotlivé konstrukční části je 

vypočítán v příloze č.7. 

 

Tab. 4.3 – Výpočet množství měrných jednotek konstrukčních částí RD B 

č. 

p. Konstrukční část Výpočet celkem 

1 Základy 10*18-1,5*10-1*5,8+3*5,5+5,46 181,16 

2 Obvodové zdivo 18*2*2,95+10*2*2,95+2*2,95-29,675 141,425 

3 Vnitřní zdivo 

(9,2+1,8*2+3,15+4+2,4+4,4+3,3*3+2,3+4,3+3)*3-

17,6 121,15 

        

4 Výplně vnějších otvorů:     

  - okna dveře 1*2+1*0,75+1*2+1,8*1,375*2+1,4*2+1*2+1,*1,375   

    1*2,4+2*4,6+1*2,2 29,675 
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  - sekční vrata     

  - střešní okna     

5 Vniřní dveře 0,8*2*11 17,6 

6 Stropní konstrukce     

7 Střešní konstrukce   302,16 

8 Komín 6,2 6,2 

9 Schodišťová konstrukce     

 

Dosazení množství měrných jednotek do tabulky: 

 

Tab. 4.4 – Výpočet celkových cen konstrukčních částí RD B 

Konstrukční část Cena za MJ Množství MJ Celková cena  

Základy 3 593 Kč 181,16 m2 650 908 Kč 

Obvodové zdivo 2 454 Kč 141,425 m2 347 057 Kč 

Vnitřní zdivo 1 756 Kč 121,15 m2 212 739 Kč 

Výplně otvorů vnější:         

- okna, dveře, stěny 4 998 Kč 29,675 m2 148 316 Kč 

- sekční vrata 5 885 Kč       

- střešní okna 12 224 Kč       

Vnitřní dveře 3 509 Kč 17,6 m2 61 763 Kč 

Stropní konstrukce 2 627 Kč       

Střešní konstrukce 2 844 Kč 302,16 m2 859 343 Kč 

Komín 5 129 Kč 6,2 m 31 800 Kč 

Schodišťová konstrukce 8 914 Kč       

Celkem       2 311 926 Kč 

 

Cena rodinného domu vypočítaná pomocí agregovaných položek konstrukční 

části vychází na 2 311 926 Kč. 
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4.2.3 Výpočet rodinného domu pomocí dalších metod 

 

Položkový rozpočet: 

Výpočet rodinného domu pomocí položkového rozpočtu je Příloha č.6.  

Celková cena položkového rozpočtu vychází na 2 600 376 Kč. 

 

Výpočet pomocí rozpočtového ukazatele: 

 

Orientační cenu m3 obestavěného prostoru nalezneme v RUSO, která je 

zařazena podle JKSO v oboru 803, třída 6. až 8. Domky rodinné 1 a 2 bytové. 

Konstrukčně materiálová charakteristika ve sloupci č.1. (zděná z cihel, tvárnic a bloků). 

[7]    

Cena RU: 4 851 Kč/m3 

 

Výpočet obestavěného prostoru podle českých norem vychází z projektové 

dokumentace, která je Přílohou č. 7. 

Množství: 931,91 m3 

 

 Cena celkem = cena RU x množství 

 Cena celkem = 4 851Kč/m3 x 931,91 m3 

Cena celkem = 4 520 691 Kč 

 

Pro porovnání ceny s předchozími výsledky, musíme od celkové ceny odečíst 

cenu předpokládaných nákladů na instalace a zařizovací předměty, které nejsou 

započítané ani v předchozích způsobech oceňování. Cenu těchto nákladů odečteme 

pomocí ukazovatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku RUSO 

kde je v druhé kapitole popsaná průměrná struktura stavebních dílů, řemeslných oborů a 

montážních prací pro obory 801 – 823. 

 Z tabulek vyčteme jednotlivé procentuelní sazby, o které bude ponížena 

výsledná cena, sestavená pomocí rozpočtového ukazatele. 
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Celkové snížení ceny je provedeno o 23,6%. 

 

Konečná cena = 4 520 691 Kč x 0,764 

 

Konečná cena = 3 453 808 Kč 

 

4.3 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ 

 
Cena, která se bude nejvíce blížit reálné ceně, je cena získaná na základě 

sestavení položkového rozpočtu. To je dáno zejména tím, že položkový rozpočet je 

složením desítek až stovek položek. Cena získaná za pomocí devíti agregovaných 

položek by měla, co se do přesnosti týká, na druhém místě. Nejhůř by měl vyjít výpočet 

ceny za pomocí rozpočtového ukazatele RUSO. Porovnáním cen jednotlivých objektů 

s různými metodami oceňování nám potvrdí nebo vyvrátí odhady a pomůže nám ověřit 

správnost stanovené metodiky tvorby agregovaných položek. Veškerá získaná data jsou 

zapsána v tabulce č. 4.5. Na základě této tabulky je vidět, že ceny stanovené na základě 

agregovaných položek jsou nižší než ceny sestavené na základě položkového rozpočtu. 

Ceny stanovené na základě rozpočtových ukazatelů jsou pak vyšší než ceny získané 

sestavením položkového rozpočtu. 

  
 Tab. 4.5 - Porovnání cen podle způsobu jejich stanovení 

Objekt 
 Způsob stanovení ceny 

Položkový rozpočet Agregovné položky RUSO 

Výpočtový 2 113 044 Kč 2 112 696 Kč 2 381 259 Kč 

Objekt A 2 648 296 Kč 2 412 921 Kč 3 082 883 Kč 

Objekt B 2 600 376 Kč 2 311 926 Kč 3 453 808 Kč 

 
Tabulka č. 4.6 zobrazuje odchylku ceny stanovené na základě agregovaných 

položek od cen získaných zbylými metodami. 

 
  Tab. 4.6 - Odchylka agregovaných položek 

Objekt 
Odchylka agregovancých položek od 

položkový rozpočet RUSO 

Výpočtový 0% -11% 

Objekt A -9% -22% 

Objekt B -11% -33% 
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Cen sestavená za pomocí agregovaných položek je nižší než ostatní ceny, proto 

vychází ve všech případech odchylka záporně. Odchylka od položkového rozpočtu se 

pohybuje okolo 10%. Odchylka ceny agregovaných položek je od cen stanovených za 

pomocí rozpočtových ukazatelů v rozmezí 20 – 35%. Výpočtový objekt není do tohoto 

hodnocení zahrnut, protože jeho cena stanovená na základě agregovaných položek 

vychází z ceny stanovené za pomocí položkového rozpočtu (jedná se o stejné ceny). 

Pro zajímavost je přiložena i tabulka č. 4.7, která zobrazuje odchylky 

položkového rozpočtu od zbylých metod oceňování. 

 
  Tab. 4.7 - Odchylka položkového rozpočtu 

Objekt 
Odchylka položkového rozpočtu od 

Agregované RUSO 

výpočtový 0% -11% 

Objekt A 10% -14% 

Objekt B 12% -25% 

 
Na základě výše popsaných výsledků srovnání je metoda sestavení ceny za 

pomocí agregovaných položek, které byly sestaveny výše navrhovanou metodikou, 

přesnější než cena stanovená za pomocí rozpočtového ukazatele. Jako výpočtový dům 

byl zvolen jednodušší dům, proto vychází odchylka od položkového rozpočtu záporná. 

Pokud by se takto lišily i ceny dalších objektů, pak by bylo dobré přepočítat jednotkové 

ceny na základě složitějšího objektu, nebo provést plošné zvýšení jednotkových cen 

agregovaných položek. 

Na závěr je přiloženo i grafické zpracování výsledků. 

 
 



 

 57 

 
Obrázek č.1 – Porovnání dosažených výsledků porovnávaných metod 
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5. ZÁVĚR 

 
Při sestavování cenových nabídek se v současné době využívají tři základní 

varianty tvorby cen. Základní je položkový rozpočet, dále sestavení ceny na základě 

agregovaných položek a poslední metodou je ocenění pomocí rozpočtových ukazatelů 

stavebních objektů (RUSO). 

Sestavením položkového rozpočtu se získá cena, které se téměř rovná ceně 

reálné nebo také realizační. Nevýhodou této varianty je její časová náročnost, která se 

pohybuje v řádu až několika dnů a vysoké nároky na kvalitu projektové dokumentace. 

Ta musí být zpracována do nejmenších detailů, nejlépe by se mělo jednat o prováděcí 

nebo realizační projektovou dokumentaci, která ve většině případů bývá vypracována až 

po výběru dodavatele stavby. 

Další variantou je sestavení ceny pomocí agregovaných položek. Tato cena je 

méně přesná než cena sestavená pomocí položkového rozpočtu. V současnosti existují 

databáze jednotkových cen agregovaných položek s předepsaným postupem jejich 

aplikace. Čas potřebný pro sestavení ceny těmito postupy se pohybuje v rozmezí 

několika hodin.  

Použitím rozpočtových ukazatelů se sice získá cena poměrně rychle a k jejímu 

výpočtu není třeba detailně zpracovaná projektová dokumentace, ale její výše se může 

od realizační ceny lišit v řádech desítek procent. Takto sestavená cena je vhodná 

v předinvestiční fázi, kdy se investor rozmýšlí, zda bude daný záměr realizovat. 

Současný trend stavebnictví nutí stavební podniky vypracovávat cenové nabídky 

ve velice krátkých časových intervalech. Zároveň je požadováno, aby se cena co nejvíce 

blížila realitě. Proto se tato práce zabývala vytvořením nové metodiky tvorby 

agregovaných položek. Zároveň byl stanoven požadavek, aby sestavení ceny touto 

metodikou netrvalo déle než jednu hodinu. 

Navrženou metodikou byly spočítány jednotkové ceny agregovaných položek, 

které byly následně aplikovány na dvou projektech. Tím se měl ověřit požadavek tvorby 

ceny do jedné hodiny. Dalším výsledkem této aplikace bylo zjištění reálné odchylky od 

ceny stanovené položkových rozpočtem. 

Ceny obou objektů stanovené pomocí agregovaných cen (spočítaných na základě 

navržené metodiky) byly zpracovány do jedné hodiny. Tím byla splněna časová 
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podmínka. U obou objektů byly porovnány ceny sestavené za pomocí položkového 

rozpočtu a za pomocí agregovaných cen. Byla zjištěna odchylka, která se pohybuje 

kolem 10%. Odchylka se pohybovala v záporných hodnotách, což znamenalo, že cena 

na základě agregovaných položek byla podhodnocena. To vzniklo tím, že vzorový 

(nebo také výpočtový) objekt byl jednodušší než oba testovací objekty. Ke snížení 

odchylky by molo vést plošné zvýšení jednotkových cen agregovaných položek právě o 

10% nebo řešitelovým porovnáním složitostí vzorového a oceňovaného objektu a 

následným přípočtem rezervy.  

Pro potřeby cenových nabídek zpracovávaných dodavateli v úvodních kolech 

výběrových řízení, pro potřeby investora k ověření nabídkových cen i pro potřeby 

projektantů pro základní výčet ceny díla je tato metodika výhodná. Sestavení ceny díla 

během jedné hodiny s odchylkou od realizační ceny díla (nebo ceny získané pomocí 

položkového rozpočtu) do 10% je více než dostačující. 



 

 60 

6. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 
[1] KORYTÁROVÁ, J. Náklady životního cyklu stavby ve vazbě na její technické 

charakteristiky, seminář Cena a životní cyklus stavebního díla, VUT v Brně, 

Stavební fakulta, Ústav stavební ekonomiky a řízení, 2006, ISBN 80-214-3189-

X, článek ve sborníku. 

[2] TICHÁ, A., MARKOVÁ, L., PUCHÝŘ, B.: Ceny ve stavebnictví I. 

Rozpočtování a kalkulace. URS Brno, s.r.o., 1999, 206 s., odborná publikace. 

[3] MARKOVÁ, L. Ceny ve stavebnictví. Průvodce studiem předmětu. 

[4] MARKOVÁ, L. Ceny ve stavebnictví. Studijní opora předmětu CV01. 

[5] Rozpočtování a oceňování stavebních prací.1. vyd. Praha: ÚRS Praha, a.s., 

2009. ISBN 978-80-7369-239-1. 

[6] Rychlé rozpočtování. Sazby přímých nákladů. 1. vyd. Praha: ÚRS Praha, a.s., 

2011. ISBN 978-80-7369-378-7. 

[7]    Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku. 1. vyd. 

Praha: ÚRS Praha, a.s., 2009. ISBN 978-80-7369-237-7. 

[8]    TICHÁ, A. Cenová charakteristika stavebního díla, seminář Cena a životní 

cyklus stavebního díla, VUT v Brně, Stavební fakulta, Ústav stavební 

ekonomiky a řízení, 2006, ISBN 80-214-3189-X, článek ve sborníku.  

[9]    Podrobný popis databáze RYRO [online] 

URL: http://www.pro-rozpocty.cz/cs/software-a-data/ryro/podrobny-popis-

databaze-ryro/ 



 

 61 

7. SEZNAM ILUSTRACÍ 

 
OBRÁZEK Č.1 – POROVNÁNÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ POROVNÁVANÝCH METOD ........... 57 



 

 62 

8.  SEZNAM TABULEK 

 

TAB. 2.1 – STRUKTURA JEDNOTKOVÉ CENY [5] ................................................................ 13 

TAB. 2.2 - ROZDĚLENÍ ZPŮSOBU SESTAVENÍ NÁKLADŮ PODLE ETAP PROJEKTU VÝSTAVBY 

A TYPU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE [5] .................................................................. 20 

TAB. 2.3 - KALKULAČNÍ VZOREC [5] ................................................................................ 25 

TAB. 2.4 – IDENTIFIKACE V KÓDU TSKP ......................................................................... 27 

TAB. 2.5 – IDENTIFIKACE V KÓDU CZ-CC ....................................................................... 28 

TAB. 3.1 – VÝPOČET CELKOVÉ CENY KONSTRUKČNÍ ČÁSTI OBVODOVÉHO ZDIVA ............ 37 

TAB. 3.2 – JEDNOTKOVÉ CENY AGREGOVANÝCH POLOŽEK KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ ........ 40 

TAB. 4.1 – VÝPOČET MNOŽSTVÍ MĚRNÝCH JEDNOTEK KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ RD A ...... 49 

TAB. 4.2 – VÝPOČET CELKOVÝCH CEN KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ RD A ............................. 50 

TAB. 4.3 – VÝPOČET MNOŽSTVÍ MĚRNÝCH JEDNOTEK KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ RD B ...... 52 

TAB. 4.4 – VÝPOČET CELKOVÝCH CEN KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ RD B ............................. 53 

TAB. 4.5 - POROVNÁNÍ CEN PODLE ZPŮSOBU JEJICH STANOVENÍ ...................................... 55 

TAB. 4.6 - ODCHYLKA AGREGOVANÝCH POLOŽEK ........................................................... 55 

TAB. 4.7 - ODCHYLKA POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU ............................................................ 56 



 

 63 

9. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 
RD  Rodinný dům   

Kč  Korun českých 

RYRO  Rychlé rozpočtování 

RUSO  Rozpočtový ukazatel stavebních objektů 

RU  Rozpočtový ukazatel 

Mj.  Měrná jednotka 

THU  Technicko-hospodářský ukazatel 

Sh  Strojohodina 

CC  Celková cena  

JCA  Jednotková cena agregované položky 

MMJ  Množství měrných jednotek 

m2  Metr čtvereční 

ŽB  Železobeton 

tl.  Tloušťka 

EPS  Expandovaný polystyren 
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