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Abstrakt 
Teoretická část bakalářské práce se zabývá významem třídění ve stavební výrobě. Popisuje 
historický vývoj a význam klasifikací ve stavebnictví. Sleduje použití klasifikací a třídníků v 
praxi a využití v české legislativě. Praktická část se zabývá příklady zatřídění konkrétních 
stavebních objektů a stavebních prací. Část práce se zabývá zjištěním ceny rodinného domu v 
jiném období, než byla plánovaná výstavba.  
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Klasifikace, třídníky, JKSO, TSKP, CZ-CC, CZ-CPA, specifikační systémy, statistika, 
legislativa, převodníky, cenové indexy.  
  

  

  

Abstract 

The theoretical part of the bachelor´s thesis discusses the importance of classification in 
construction. It describes the historical development and the importance of classification in 
the construction industry. Monitors use classifications and classifications in practice and use 
in the Czech legislation. The practical part deals with specific examples of classification of 
buildings and construction work. Part of the work is concerned with finding house prices in a 
period other than the planned construction.  
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1 ÚVOD 

Stavebnictví je velice specifickým výrobním procesem, zpracovávajícím ve své 
nehmotné sféře mnoho podkladů a informací. Je velice důležité tyto informace 
zpracovávat správně. Z tohoto důvodu jsou během let vytvářena a aktualizována různá 
třídění, ať už povinná pro statistická zjišťování a statistiku nebo zcela dobrovolná pro 
každého z účastníků stavebního trhu. 
Tato bakalářská práce se zabývá klasifikacemi a třídníky ve stavebnictví, jejich 
vývojem a použitím. 
V teoretické části, jsou přiblíženy některé základní pojmy vztahující se ke klasifikacím. 
Dále je rozebrán historický vývoj a význam klasifikací závazných i dobrovolných 
v České republice. Více jsou v této práci popsané klasifikace používané dnes. Po 
vstupu České republiky do EU se musely klasifikační systémy harmonizovat. Práce 
rozebírá tyto návaznosti na klasifikace EU. V této práci se také řeší převody mezi 
závaznými klasifikacemi a třídníky. Na klasifikace navazují cenové a specifikační 
systémy, které jsou spjaty s celým životním cyklem výstavby. Teoretická část je 
ukončena přehledem legislativy, ve které se klasifikace také vyskytují. 
Praktická část je zaměřena na ukázky zatřídění několika stavebních objektů a prací do 
klasifikací a třídníků. Druhá část se váže ke zjištění ceny rodinného domu v Praze ve 
fázi investorského záměru. Dalším příkladem je cena rodinného domu, která je pomocí 
indexů cen stavebních prací a stavebních děl převedena z období v roce 2010 na 
období roku 2012. V závěru je provedeno závěrečné hodnocení problematiky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

TEORETICKÁ ČÁST 

2 VYMEZENÍ POJMŮ 

2.1 Stavba  

Termín stavba není v žádném předpisu jednoznačně definovaný. Objevuje se                
v zákonech a vyhláškách, ale vždy má svůj výklad. Základním předpisem pro 
stavebnictví je Stavební zákon č.183/2006 Sb. Stavba je zde popisována jako volně 
stojící ukotvená konstrukce vytvořená člověkem, určená pro trvalé užívání.  

Stavba je produktem stavebních činností. Staví se za různých klimatických podmínek, 
na různých místech, z různých materiálů, za pomocí různých technologií. Každý projekt 
výstavby je velice specifický vzhledem k množství i různosti zainteresovaných 
pracovníků a informací, s nimiž pracují. Dalším významem slova stavba je činnost při 
realizaci stavebního díla, kterou označujeme jako proces výstavby. Proces výstavby se 
skládá z několika fází: definování, plánování, realizace stavby a její užívání směřující 
k dosažení cílů projektu. 

Pro sestavování rozpočtů je důležité rozlišovat stavby z konstrukčního hlediska. 
Z konstrukčního hlediska se stavba skládá z technologické a stavební části. 
Technologická část je tvořena provozními soubory, stavební část se skládá ze 
stavebních objektů. 

Provozní část - zahrnuje provozní celky, soubory strojů, zařízení a inventáře včetně 
jejich montáží. Provozní soubor vykonává samostatně ucelený technologický proces. 

Stavební objekt – je výsledkem stavební výroby, je to prostorově ucelená část stavby, 
která je schopná samostatného provozu a po dokončení je dlouhodobým hmotným 
majetkem. Druhy stavebních objektů jsou vymezeny v Jednotné klasifikaci stavebních 
objektů (JKSO), Standardní klasifikaci produkce (SKP) a nově v klasifikaci CZ-CC. 
Stavební objekty vznikají ze stavebních prací, dodávek a z prací montážních.  

Stavební práce - Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP) člení stavební práce a 
konstrukce. TSKP třídí práce do dvou velkých skupin a to práce hlavní stavební výroby 
HSV a práce přidružené stavební výroby PSV. 

2.2 Druhy staveb 

Stavby se dělí podle různých kritérií, zde jsou uvedené některé z nich: 

Stavební zákon dělí stavby na: 
- trvalé a dočasné, 
- vyčleňuje stavby některých okruhů veřejných zájmů (armáda, policie), 
- jednoduché stavby (např. stavby pro bydlení do 300 m2 zastavěné plochy, 

přípojky, opěrné zdi), 
- drobné stavby (např. stavby do 16 m2 zastavěné plochy a výšky do 4,5m, 

oplocení, reklamní zařízení), 
- změny dokončených staveb (nástavby, přístavby, stavební úpravy), 



12 
 

- změny staveb před svým dokončením  
Podle určení se dělí na: 

- pozemní 
- inženýrské, 
- vodohospodářské,  
- speciální (stožáry, podzemní kolektory atd.) 

Podle charakteru procesu výstavby se rozlišují: 
- nové stavby, 
- změny dokončených staveb (nadstavby, přístavby, stavební úpravy, 

modernizace) 
Dle použitého materiálu: 

- zděné, 
- monolitické,  
- prefabrikované 

Pro potřeby standardizace, archivace, automatizace a statistiky se používají klasifikace 
stavebních objektů (stavebních děl): 

- CZ-CC  
- JKSO 
- SKP 46 – KSD [1] 

2.3 Účastníci výstavby 

Výrobní proces každého objektu je velice specifický. Na každém stavebním projektu 
pracuje velké množství různých zainteresovaných pracovníků. Účastníky výstavby 
mohou být právnické nebo fyzické osoby. 

Účastníci trhu jsou přímí a nepřímí. Přímými účastníky jsou architekti (projektanti), 
investoři a dodavatelé. Provoz stavby řeší uživatel stavby. Každý z těchto účastníků 
má jiné požadavky na informace o kvalitě, kvantitě, lhůtě výstavby a ceně stavby, 
protože je vytváří, eviduje a vyhodnocuje. S informacemi pracuje za různými účely. 
Nepřímí účastníci jsou zpravidla stavební úřady, peněžní ústavy, finanční úřady, firmy 
poskytující cenový servis (např. ÚRS Praha a.s., RTS a.s., Callida s.r.o.) a další. 

Investor (developer, klient) -  organizace nebo jednotlivec, sleduje informace spojené 
s užitnými vlastnostmi budoucího stavebního díla, zajímá se o investiční náklady a 
návratnosti investice pro sebe nebo pro jinou organizaci a stavbu financuje. Zpravidla 
zajišťuje přípravu a realizaci investičního záměru. 

Architekt (projektant) – osoba oprávněná k projektové činnosti dle zvláštních zákonů, 
zajišťuje vypracování projektové dokumentace v požadovaném rozsahu. Potřebuje 
informace k vytvoření dokumentací pro územní řízení a stavební povolení 

Dodavatel – strukturuje informace tak, aby mu umožnily řídit stavbu ve vazbě na 
technologické procesy. Fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění 
montážních a stavebních prací, zajišťuje realizaci stavby nebo některé její části. 

Uživatel – zajímají ho informace o vlastnostech stavby, provozních nákladech a 
problematice spojené s údržbou stavby. 
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Při výstavbě dohlíží na staveništi: 

Autorský dozor: dohlíží na dodržení architektonické koncepce projektu. 
Technický dozor: dohlíží na dodržení všech technických parametrů stavby. 
Dozor investora: dohlíží na dodržení uživatelského záměru investora. 

2.4 Životní cyklus projektu 

Projekt je prvkem, který má charakter procesu, v době své existence se vyvíjí a 
nachází se v různých fázích. Tyto fáze nazýváme životním cyklem. Každá fáze má 
začátek a konec, každý konec v sobě zahrnuje možnost dalšího začátku. V průběhu 
životního cyklu projektu se analyzují náklady. Tyto náklady se sledují z různých 
hledisek. Životní cyklus projektu zahrnuje fáze vyjadřující vývoj projektu - iniciování, 
definování, plánování, provedení a ukončení. 

Pro společné potřeby rozpočtářů, kalkulantů, odhadců i znalců v oblasti oceňování 
stavebních děl, kteří pracují na straně zhotovitelů (dodavatelů), objednatelů (investorů), 
projektantů (architektů), uživatelů jiných subjektů je vytvořen rámcový životní cyklus 
stavebního díla. Návrh je tvořen tak, aby bylo možné v každé fázi sledovat a hodnotit 
náklady z pohledu všech účastníků výstavby vstupujícího do života stavebního díla. [2]    
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3 KLASIFIKACE A TŘÍDNÍKY OBECNĚ  

Lidská společnost v dnešní době vytváří a zpracovává obrovské množností informací. 
Informace obecně je proces vnímání, poznávání vlastností a uspořádání objektů kolem 
nás. Informaci lze doplnit tím, že je odpovědí na otázku. V ekonomické vědě se 
informace rozumí jako sdělení, jehož výsledkem může být zisk nebo užitek. Informace 
mají organizované úložiště. S informacemi se pracuje neustále, a proto musí být 
ukládány a skladovány tak, aby se daly opětovně použít. Systematičnost a 
systémovost všech jevů ve společnosti i v národním hospodářství je podmínkou a 
předpokladem zvědečťování a zdokonalování řízení. Jejich třídění musí být přehledné. 

Efektivní výměna informací mezi jednotlivými zúčastněnými stranami výstavby je velice 
nezbytná a důležitá pro úspěšné dokončení projektu. Je důležité, aby tato výměna 
informací byla co nejsnadnější a nejpřesnější. Z těchto důvodů vznikají informační 
systémy. Jsou to soustavy uspořádaných informací. Vznikají na úrovni domácnosti, 
podniku a státu – statistické úřady a na mezinárodní úrovni (EU - Eurostat, OSN). 

Snaha vytvořit pro účastníky stavebního trhu nástroj, který umožní vzájemnou a 
bezproblémovou komunikaci, hodnocení a kontrolu ve všech fázích přípravy i realizace 
výstavby, zabezpečí vymezení typu a rozsahu zakázky, ale i konkrétních stavebních 
prací, použitých materiálů a technologií a zároveň zaručí automatizování dat pomocí 
výpočetní techniky, vedla k účelnému spojení popisu a podmínek platnosti cen se 
systémem klasifikace a třídníků stavební produkce a pomocí nich zpracované 
technicko-ekonomické specifikace usnadňující systematické strukturování informací. 
K dotvoření systému informací jsou nezbytné popisy specifikující slovně finální 
stavební produkci nebo její části. Popisy musí být výstižné a srozumitelné stavební 
odborné veřejnosti tak, aby navazovaly na terminologii používanou v technických          
i ekonomických standardech. Tento systém technicko-ekonomických specifikací 
umožňuje všem účastníkům zapojených do výstavby srozumitelnou výměnu informací. 
Tyto specifikace potom hrají klíčovou roli od počátků fází iniciování a definování 
projektu přes plánování a realizaci, až po kompletaci a uvedení celého díla do provozu. 
Specifikační systémy umožňují jednotně strukturovat standardní specifikační položky 
projektu, které popisují obecně nejběžnější stavební práce.  

Pokud existuje při budování specifikačních systémů jednotný systém třídníků a 
klasifikací, přináší to značné výhody všem uživatelům, neboť: 

- jde o společný dorozumívací jazyk 
- informace je srozumitelná všem potřebným 
- informace se snadno evidují 
- je snadná věcná kontrola 
- je snadná nákladová a cenová kontrola 

je snadné sestavit dohodu o společném díle [3,4]  

3.1 Třídění 

Ukládané informace musí být vždy nějakým způsobem tříděny. Každý obor lidské 
činnosti je seskupován (kategorizován) do skupin dle podobných, charakteristických 
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vlastností. Každý člověk ve svém životě intuitivně provádí zatřiďování dle svých potřeb 
a zkušeností. V pracovním a veřejném životě musí být seskupování (zatříďování) 
všeobecně známé, přesně vymezené a snadno dosažitelné. Nesprávné třídění 
znehodnocuje výsledky ekonomického rozboru a v dalším zpracování je napravení 
obtížné nebo nedosažitelné. Statistika se zabývá definováním třídících hledisek, 
sběrem hromadných dat a jejich zpracováním a publikováním. Z obecného pravidla 
vyplývá, že současný vývoj stavebnictví naznačuje budoucí vývoj celého hospodářství 
země. Z tohoto důvodu jsou tyto informace spojené se stavebnictvím tak důležité a 
musí být správně zatříděny. 

Tříděním se obecně rozumí rozdělení jednotek zkoumaného souboru do skupin (tříd, 
podtříd a dalších) podle hledisek, která umožní co nejlépe rozpoznat povahu 
zkoumaných skutečností. Důležité je vhodně zvolit třídící znak, dle kterého se jednotky 
třídí do souborů. Nejčastějším případem je třídění věcné podle charakteru sledovaného 
znaku. Důležité je i třídění oblastní a časové. Postup práce při třídění se liší podle toho, 
zda jde o třídění typologické nebo analytické. [3] 

Dle charakteru zkoumaného souboru a způsobu zpracování zjišťovaných údajů se 
používají tyto způsoby třídění: 

Klasifikace – je vždy rozčlenění velkého obecného souboru (určitých jevů či procesů) 
na postupně nižší detailnější podskupiny. Jevy a procesy jsou v klasifikacích 
uspořádány a rozčleněny zpravidla do tříd a podtříd, skupin a podskupin, oddílů a 
pododdílů, kdy vyšší stupeň struktury se rozkládá na detailnější nižší stupně a existuje 
hierarchické logické uspořádání podřízení a nadřazení jednotlivých stupňů klasifikace. 
Jednotlivým stupňům tak bývají přiřazena číselná (numerická), písmenná (alfabetická) 
nebo kombinovaná (alfanumerická) jednomístná i vícemístná označení, která mohou 
být oddělena různými grafickými symboly (tečka, mezera, pomlčka apod.). Je tak 
vytvářen kód jednoznačně přiřazený slovnímu popisu. 

Číselník - je obvykle uspořádaný seznam (nejčastěji ve formě tabulky nebo katalogu) 
entit, kde je každé konkrétní entitě přičleněn jednoznačný kód. Entity jsou vhodným 
způsobem očíslovány vzestupně nebo sestupně buďto přímo čísly (zpravidla 
přirozenými čísly), nebo označeny kombinacemi několika číslic (řetězcem číslic), 
mohou však být označeny v rámci daného číselníku i jakoukoliv jinou unikátní a 
jedinečnou kombinací jak číselných, tak i nečíselných znaků. Tyto znaky jsou přiřazeny 
k určitému verbálnímu popisu jevů či procesů se základní společnou charakteristikou. 
Mezi jednotlivými prvky číselníku neexistuje (ve většině případů) jejich nadřazenost či 
podřízenost. 

Registr - nebo také rejstřík je seznam či katalog. Může mít různé významy. Subjektem 
registru mohou být lidé nebo jejich skupiny, ekonomicky činné organizace apod. Je to 
vlastně číselník s více informacemi přiřazenými konkrétnímu kódu. 

Jiné třídění – Výše uvedené způsoby třídění jsou závazná pro statistické zjišťování. 
Veřejnost používá různých třídění například: třídníky, popisovníky, soupisy a další. [5] 
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3.2 Klasifikace a třídníky v České republice 

Informační systémy a statistické klasifikace se opírají o poznání ekonomických vztahů. 
Závazné klasifikace a třídníky v České republice spravuje Český statistický úřad. 
Získává údaje, vytváří statistické informace o sociálním, ekonomickém a ekologickém 
vývoji ČR. K vyhodnocení informací používá klasifikací, číselníků a registrů. Vydání 
klasifikací oznamuje ČSÚ ve sbírce zákonů s uvedením místa, kde jsou klasifikace 
k dispozici. Všechny platné statistické klasifikace jsou závazné pro orgány vykonávající 
státní statistickou službu (ČSÚ, ministerstva a pověřené organizace) a pro 
zpravodajské jednotky, které poskytují statistická zjišťování prováděná statistickou 
službou. Dále se používají v případech, kdy tak stanoví zvláštní právní předpis (zákon 
o dani z přidané hodnoty, vyhláška o oceňování majetku). V ostatních případech je 
používání nezávazné, vychází pouze z tradice, dobrovolnosti a přijatelnosti pro 
účastníky. 

3.3  Historický vývoj klasifikací 

V minulosti převažoval především technický přístup k rozlišování různých třídění podle 
základních technických nebo technologických znaků, které byly pouhým okem 
rozeznatelné a přirozeně chápané. Většina stavebních objektů byla stavěna podle 
typových projektů. Nevyskytovalo se takové množství materiálů jako dnes. Tudíž 
nebyla potřeba jednotných klasifikací. V šedesátých letech byly zpracovány všechny 
základní druhy klasifikací, přičemž celá teoretická studie byla opřena o výzkumné 
práce v oblasti řízení a plánování. Základem všech klasifikací se stala Jednotná 
soustava sociálně ekonomických klasifikací, která se dělila na produkční a neprodukční 
klasifikace. Tato soustava platila v České republice do roku 1993, kdy začala být 
nahrazována. 
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4 KLASIFIKACE VE STAVEBNICTVÍ 

4.1 Historický přehled 

Třídníky a klasifikace ve stavebnictví mají v ČR dlouholetou tradici, jsou věcně a 
metodicky propracovány a uznávány odbornou veřejností. 

Stavební činnost je klasifikována podle hledisek výrobně technických. Navazuje na 
tradiční třídění, které bylo v minulých letech formulováno v několika desítkách 
nadskupin, kde se přihlíželo k technologickým hlediskům, materiálovým hlediskům, ale 
především k technické funkci výsledku stavební činnosti, tzn. stavebních objektů. 
V pozdější klasifikaci byla klasifikace orientována i na hledisko celkové konstrukce. 

Statistika stavebnictví používala zejména tyto klasifikace: 

Produkční klasifikace: 
 
JKVLVH  Jednotná klasifikace výrobků v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství 

- vyhláška č. 71/1965 Sb. Úřední komise lidové kontroly a statistiky o zavedení  
- zrušena v roce 1995   

            
 

JKPOV  Jednotná klasifikace průmyslových oborů a výrobků                              
- jedna ze základních částí Jednotné soustavy sociálně ekonomických klasifikací  
- vyhláška č. 71/1965 Sb. a č. 116/1972 Sb. 
- ve stavebnictví byla používána pro třídění zpracovaných materiálů, 

zabudovaných výrobků a používaných strojů a zařízení. 
- zrušena v roce 1995 

 
JKPPVP  Jednotná klasifikace průmyslových prací výrobní povahy   

- vyhláška č. 117/1981 Sb. 
 

JKSO  Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy    
-  je zrušenou klasifikací, která se dále veřejně používá pro její lepší vypovídající 

schopnosti, přehlednější a smysluplnější strukturu v oblasti rozpočtových 
ukazatelů stavebních objektů a je stále nejběžnějším komunikátorem ve 
stavebnictví 

- svým číslováním bezprostředně navazuje na klasifikaci JKPOV 
- vyhláška Federálního statistického úřadu č. 124/1980 Sb., v 90. letech byla 

nahrazena pro statistické účely Standardní klasifikací produkce (SKP), resp. její 
součástí Klasifikací stavebních děl (KSD), posledním nahrazením je 
mezinárodní klasifikace CZ-CC 

- klasifikace byla závazná pro třídění a seskupování informací v informační 
soustavě organizací, pro plánování a financování, dokumentací staveb pro 
označování projektových stavebních objektů a stavebních prací výrobní 
povahy, 

- dle JKSO se třídí stavební objekty jako finální produkty stavební výroby 
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Příklad: Zatřídění novostavba tělocvičny Struktura číselného kódu: 

802 Haly pro vědu a kulturu  1.-3. místo Obor 

802 2  Haly pro t021ělovýchovu 4. místo  Skupina 

802 21 Haly tělocvičen 5. místo  Podskupina 

802 211  Ocelová konstrukce 6. místo K-čně mat. charakteristika 

802 211 1  Novostavba 7. místo Druh stavební akce 
 
 

Kód Název Kód Název 

OBORY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 822 Komunikace pozemní a letiště 

80 Pozemní stavitelství 823 Plochy a úpravy a úpravy 

801 Budovy občanské výstavby 824 Dráhy kolejové 

802 Haly občanské výstavby 825 Objekty podzemní (mimo důlní) 

803 Budovy pro bydlení 826 Objekty podzemní důlní 

81 Průmyslové stavitelství 827 Vedení trubní dálková a přípojná 

811 Haly pro výrobu a služby 828 Vedení elektrická a dráhy visuté 

812 Budovy pro výrobu a služby 83 Vodní stavitelství 

813 Věže, stožáry, komíny 831 Hydromeliorace 

814 
Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní 
pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy 

832 Hráze a objekty na tocích 

815 Objekty pozemní zvláštní 833 
Nádrže na tocích, úpravy toků a 
kanály 

817 Objekty jaderných zařízení 
OBORY STAVEBNÍCH PRACÍ VÝROBNÍ 
POVAHY 

82. Inženýrské stavitelství 838 
Práce stavební při budování 
technologických zařízení 

821 Mosty 839 
Práce výrobní povahy ve 
stavebnictví 

Tabulka 4.1 - Členění klasifikace JKSO [Zdroj: BV03 Ceny ve stavebnictví, studijní 
opora] 

 
Je nutno věnovat pozornost i zatřídění druhu stavební akce podle 7. místa číselného 
znaku, tj. zda se jedná o novostavbu, rekonstrukci nebo modernizaci stavebního 
objektu: 
Novostavba – nově budovaný stavební objekt. 
Rekonstrukce – stavební úpravy, jimiž se při zachování obrysů stavebního objektu 
provádí zásahy do stavebních konstrukcí, které mají za následek změnu technických 
parametrů. 
Modernizace – stavební úpravy, jimiž se nahrazují části stavebního objektu 
modernějšími. 
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V rámci JKSO se nezařazují opravy a údržba stavební povahy (pokud nejsou 
prováděny současně s rekonstrukcí nebo modernizací stavebního objektu), ani 
demolice a jiná likvidace stavebních objektů. Zatřiďují se jako samostatné stavební 
práce. 
 
TSKP  Třídník stavebních konstrukcí a prací  

- dosud u nás používaná soustava, její základy sahají až do šedesátých let  
- stavební objekty jako takové nejsou dostatečně přesnou porovnávací 

jednotkou. Proto byla postupně vypracována tato klasifikace, která blíže 
definuje stavební prvky se shodnou konstrukční, technologickou nebo 
materiálovou charakteristikou, které se ve stavebních objektech opakují, 
umožňují návaznost v normativních podkladech (sbornících výkonových norem, 
norem spotřeby materiálu, cenících stavebních prací). 

- postupně se upravuje, doplňuje a pozměňuje i pro potřeby v jednotlivých 
podnicích 

- třídník vydaný na základě instrukce č.13/1977 Ministerstva stavebnictví ČSR 
v součinnosti s Ministerstvem stavebnictví SSR a dohodě s Federálním 
statistickým úřadem zákoně č. 21/1971 Sb., zrušeno od 1. 1. 2003 

- je používán ve většině databází pro rozpočtování a kalkulace, soustav 
cenových informací ve stavebnictví  

- prostřednictvím TSKP je umožněna komunikace investora s dodavatelem 
stavebních prací, investora s projektantem a rozpočtářem, dodavatele 
s projektantem atd. 
 

Třístupňový systém uspořádá stavební konstrukce a práce tří stupňů. Výsledkem je u 
každé rozpočtové položky – stavební práce devítimístný kód. 
 

1. Stupeň – skupiny stavebních prací 
 HSV – hlavní stavební výroba (hrubá stavba) 
 PSV – přidružená stavební výroba (řemesla) 
 TZB - technická zařízení budov (instalace) 

2. Stupeň – podskupiny stavebních prací 
3. Stupeň – rozpočtové položky 

 Každá podskupina se dělí na značné množství konkrétních stavebních prací 
  
JKV Jednotná klasifikace výkonů                         

- zavedena vyhláškou Federálního statistického úřadu č. 114/1972 Sb., zrušeno 
v roce 1995 

- řadily se sem převážně ty práce, služby a činnosti stavební povahy, jejichž 
výsledkem není nový investiční majetek, ale podílejí se případně na jeho vzniku 
nebo pozdějších změnách, tj. při opravách a údržbě. 
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Příklad:  

904   Geologické výkony 
906   Projektování staveb 
973   Architektonické, investorské a jiné výkony 
928 13  Opravy a údržba objektů pozemních, budovy pro bydlení 
 

Neprodukční klasifikace: 

           
JKONH  Jednotná klasifikace odvětví národního hospodářství                      

- vydal ji Federální statistický úřad dle zákona č. 21/1971 Sb.  
- byla nahrazena jako první z klasifikací k 1. 1. 1993, klasifikací OKEČ – 

Odvětvová klasifikace ekonomických činností 
 

JKOV  Jednotná klasifikace oborů vzdělávání 
- č. 129/1971 Sb.                      
- od 1. 1. 1973, zrušena v roce1986 

 

JKZ  Jednotná klasifikace zaměstnání 
-  č. 129/1971 Sb.                       
- nahrazena v roce 1994 klasifikací KZAM 
- klasifikace CZ-ISCO nahradila později rozšířenou Klasifikaci zaměstnání 

(KZAM-R) 
 
JKÚ  Jednotná klasifikace území 
JKO  Jednotná klasifikace organizací 
JKOV  Jednotná klasifikace oborů vzdělávání  
a další [6] 
 

4.2  Ekonomické klasifikace spjaté se stavebnictvím po roce 1993 

V návaznosti na zásadní ekonomický obrat, vyplývající z uplatnění tržního 
hospodářství po roce 1989, na potřebu co nejpřesnějšího mezinárodního srovnávání     
i poskytování globálních ekonomických údajů mezinárodním institucím (Světová banka, 
Mezinárodní měnový fond) a mezinárodním statistickým orgánům (Eurostat, Statistická 
komise OSN) začala postupná aktualizace a postupné nahrazování novými 
klasifikacemi. Garantem je Český statistický úřad.  

Český statistický úřad je ústřední orgán státní správy České republiky. Byl zřízen dne 
8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 
státní správy a navazuje na dřívější Federální statistický úřad. Působnost ČSÚ je 
vymezena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Jako hlavní orgán státní 
statistické služby také koordinuje sběr a zpracování statistických údajů, které provádějí 
jednotlivá ministerstva. [5] 
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Eurostat je statistickým úřadem Evropské unie. Je organizační složkou Evropské 
komise na úrovni generálního ředitelství. Úkolem Eurostatu je předkládat 
harmonizovaná statistická data na úrovni celé EU. Jeho ekonomická data také slouží 
jako základní a oficiální podklad pro rozhodování Evropské centrální banky, a dalších 
unijních institucí, v ekonomických otázkách. Jeho sídlem je Lucemburk. 

 

Statistické klasifikace platné po roce 1993 jsou rozděleny na klasifikace: 

- Ekonomické 
- Sociální 
- Funkční (účelové) 
- Ostatní 

 
 

Ekonomické klasifikace byly transformovány mezi prvními. Vznikla tak: 

OKEČ  Odvětvová klasifikace ekonomických činností  
- nahradila JKONH od roku 1993, v roce 2007 byla nahrazena mezinárodní 

klasifikací CZ-NACE 
- předmětem odvětvové klasifikace ekonomických činností byly všechny pracovní 

činnosti vykonávané ekonomickými subjekty a jsou určované jejich vývojem. 
Obecně je činnost dána kombinací práce, výrobní techniky, informační sítě, 
materiálů, výrobků a vede k vytvoření specifických výrobků nebo výkonů 
(služeb). Každá položka zahrnuje seskupení stejnorodých činností na 
příslušném stupni třídění. 

- čtyřmístná klasifikace OKEČ byla vzata za základ kódů při vytvoření klasifikace 
produkce, která je podrobně specifikována na dalších místech a je vydávána 
jako samostatná klasifikace (SKP). 

 

SKP  Standardní klasifikace produkce 
- opatření ČSÚ ze dne 1. listopadu 1993 v částce 69/1993 Sb. K zavedení 

Standardní klasifikace produkce nahradilo tyto klasifikace jednotné soustavy: 
JKPOV, JKVZLVH, JKV, JKPPVP, JKSO. 

- sama pak byla nahrazena v roce 2008 Klasifikací produkce CZ-CPA 
- byla závazná pro statistická zjišťování a používala se pro účely mezinárodního 

srovnávání 
- byla vypracována na základě mezinárodního standardu Evropského 

společenství CPA (Classification Product of Activitie). Klasifikace systému CPA 
byla vytvořena z oddílů Harmonizovaného systému, resp. Kombinované 
nomenklatury (HS/CN), využívané v zahraničním obchodě pro celní účely, 
přičemž základ klasifikace tvoří odvětvová klasifikace NACE  

- velkým krokem k dosažení kompatibility mezi klasifikacemi českými a 
klasifikacemi EU a OSN bylo zavedení této klasifikace 
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Předmět klasifikace SKP: 
- výrobky hmotné (zboží), tj. průmyslové, zemědělské, lesnické a jiné výrobky, 

které předává výrobce k dalšímu použití 
- práce výrobní povahy (pracovní činnosti), tj. práce, které směřují k výrobě 

nového hmotného majetku nebo jeho části 
- aktivity, které nesměřují k vytváření nových hmotných výrobků jako služby, 

oprava, údržba 
 
 
Pro stavební produkci byly v klasifikaci SKP vyhrazeny tyto oddíly: 
Oddíl 45 – stavební práce (práce na novostavbách, rekonstrukcích, modernizacích, 
rozšířeních, stavebních úpravách, opravě a údržbě) 
Oddíl 46 – stavební díla (stavby a stavební objekty) – Klasifikace stavební děl KSD 
 
Stavebním dílem se rozumí výsledek stavební výroby, tvořící prostorově ucelenou 
nebo alespoň technicky samostatnou část stavby. Stavební díla jsou pevně vázána na 
místo stavby. 
 

Struktura číselného kódu Příklad: Obložení fasády 

xx Oddíl 45 Stavební práce  

xx x Pododdíl 45.4 Kompletační a dok. práce 

xx  x x   Skupina 45.43 Obkládání a pokládání 

xx  x x  x  Podskupina 45.43.1 Obkládání stěn a podlah 

xx  x x  x x   Třída 45.43.11 Vnější obkládání 

xx  x x  x x  x  Podtřída 45.43.11.2 Obklad fasád nebytových objektů 

xx  x x  x x  x x   Jednotka  45.43.11.2x. Obklad fasád hal 
 

Ve skupině sociálních klasifikací byla nejprve nahrazena klasifikace zaměstnání: 

KZAM  Klasifikace zaměstnání 
  - nahradila dřívější JKZ (Jednotná klasifikace zaměstnání) od roku 1994 
 - byla nahrazena v roce 2010 mezinárodní klasifikací zaměstnání CZ-ISCO  
 - třídila zaměstnání v celém národním hospodářství ve vazbě na úroveň    
   vzdělání 
 
Např. stavební dělníci byli zařazeni do hlavní třídy 7: 
712 Stavební dělníci hlavní stavební výroby a pracovníci v příbuzných oborech 
713 Kvalifikovaní dělníci zajišťující dokončovací stavební práce a pracovníci             
 v příbuzných oborech 
 
K funkčním klasifikacím patří ty, které pomáhají sledovat výdaje domácností, vládních 
institucí a podobně (CZ-COICOP, CZ-COFOG). 

 Do ostatních patří například: ČZEM Číselník zemí, KPOZ Klasifikace pozemků a další  
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4.3 Klasifikace spjaté se stavebnictvím v současnosti 

Změny ve struktuře hospodářství, ve struktuře organizací, technologický a technický 
vývoj pomohly vzniku nových ekonomických činností, které mohou nahradit některé 
staré činnosti a výrobky. Takovéto změny si žádají změny i v klasifikacích 
ekonomických činností. Intervaly změn mezi jednotlivými revizemi nesmí být příliš 
dlouhé, aby se nesnížila použitelnost staré klasifikace, ale nesmí být ani příliš krátké, 
aby byla zaručena srovnatelnost dat. Každá revize klasifikace, zvláště když se mění její 
struktura, znamená narušení časových řad. 

 
Dnes se pro třídění stavební produkce využívají dva základní typy klasifikací a třídění: 

- klasifikace závazné (vydané ČSÚ) – CZ-CC, CZ-CPA , CZ-NACE 
- klasifikace pomocné (jejichž používání není závazné, ale veřejnost je stále 

používá, protože je na ně zvyklá, resp. v dané podrobnosti zatím neexistují 
závazné klasifikace) - JKSO, TSKP, SKP  
 

Dále můžeme rozdělit klasifikace podle jejich předmětu (úrovně): 
- klasifikace a číselníky umožňují klasifikovat produkty stavební výroby v podobě 

dodávky stavebních děl nebo dodávek jednotlivých částí stavebních děl (třídění 
stavebních objektů a výkonů) 

- klasifikace a číselníky umožňující klasifikovat strukturu jednotlivých stavebních 
dodávek a částí stavebních děl (třídění stavebních konstrukcí a prací). 

 
 K 1. 1. 2013 jsou v ČR platné tyto statistické klasifikace spjaté se stavebnictvím: 
 

CZ-NACE  Klasifikace ekonomických činností    
- Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní 

statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavedl s účinností od 1. ledna 
2008 dle vyhlášky č. 244/2007 Sb. tuto klasifikaci 

- NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie 
- termín NACE je odvozen z francouzského statistique nomenklaturu des 

Activités économiques dans la Communauté européenne  
- klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) nahrazuje Odvětvovou klasifikaci 

ekonomických činností (OKEČ). 

Jako stavební činnosti jsou podle CZ-NACE považovány činnosti klasifikované v sekci 
F (41 „Výstavba budov“, 42 „Inženýrské stavitelství“, 43 „Specializované stavební 
činnosti). 
 
CZ-CPA  Klasifikace produkce     

- sdělení Českého statistického úřadu ze dne 31. července 2008 o zavedení 
Klasifikace produkce (CZ-CPA). Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 
zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších 
předpisů, zavedl tuto klasifikaci  

- CPA je standardní klasifikací produkce Evropské unie 
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- předmětem klasifikace CZ-CPA je produkce, tzn. výsledek ekonomických 
činností. Klasifikace CZ-NACE a CZ-CPA na sebe navazují, což je patrné na 
jejich struktuře 
 

Produkce je v zásadě dvojího charakteru:  
- mohou to být produkty nebo služby 
- produkty jsou všechny průmyslové, zemědělské, lesnické a jiné výrobky, 

plodiny atd., které jsou výrobci (producenty) dále předávány odběratelům - 
koncovým spotřebitelům, k dalšímu zpracování nebo prodejcům.  

- služby mohou být výrobního i nevýrobního charakteru. K službám výrobního 
charakteru, které se vyskytují v klasifikaci CZ-CPA, se řadí subdodavatelské 
práce 
 

Konstrukce klasifikace: 
Klasifikace CZ-CPA je hierarchická, šestimístná a obsahuje: 21 sekcí, 88 oddílů, 261 
skupin, 575 tříd, 1342 kategorií, 3142 subkategorií. 
 
Skupina 41 obsahuje především budovy a jejich výstavbu.  
Skupina 42 obsahuje inženýrské stavby a jejich výstavbu  
Skupina 43 obsahuje různé specializované stavební práce 
 
Subdodavatelské práce (v klasifikaci CZ-NACE též outsourcing) jsou práce, kterými se 
dodavatel podílí na výrobě výrobku. Práci vykonává na materiálu (meziproduktu), který 
vlastní zadavatel. Dodavatel tedy dodává svou práci formou dodávky na zakázku (na 
základě smlouvy nebo dohody).  
Subdodavatelské práce jsou v klasifikaci CZ-CPA uvedeny v oddílech 10 až 32 jako 
samostatné položky na úrovni subkategorií, označovány jsou kódem xx.xx.99.  
 
CZ-CC   Klasifikace stavebních děl     

- Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, sdělil s účinností od 1. ledna 
2004 zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC  

- aktualizace proběhla k 1. 10. 2009 z důvodu specifických národních podmínek 
pro potřeby sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 

- klasifikace CZ-CC nahradila Klasifikaci stavebních děl - KSD (oddíl 46), která 
byla vydána opatřením Českého statistického úřadu z roku 1993  

- klasifikace CZ-CC obsahuje místně a prostorově ucelená stavební díla s 
takovým vybavením či zařízením, aby mohla samostatně plnit funkce, ke kterým 
jsou určena. Nezahrnují technologická výrobní zařízení, která lze demontovat a 
přemísťovat jinam  

- tato klasifikace rovněž nezahrnuje stavební práce při novostavbách, 
rekonstrukcích, modernizacích, rozšíření - stavebních úpravách, opravách a 
údržbě stavebních děl.  

Klasifikace je sestavena tak, aby mohla být využita například i pro statistiku stavebních 
činností, sčítání domů a bytů, statistiku cen stavebních prací nebo pro národní 
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účetnictví. Může být používána pro definici staveb, která je potřebná pro zabezpečení 
informací o specifických proměnných krátkodobých ukazatelích (např. stavební 
povolení). Dále ji lze používat v průběhu celé životnosti stavby pro evidenci změn 
užívání, pro obchodní jednání, opravy, rekonstrukci a modernizaci. Rovněž může být 
použita jako klasifikační standard pro vyhlašování tendrů nebo uzavírání kontaktů 
v rámci zadávání veřejných zakázek, využita může být pro potřeby daňové a 
rozpočtové. 
 
Klasifikační zásady: 
Stavební díla jsou v Klasifikaci CZ-CC rozděleny na dvě sekce  
1 - Budovy a 2 - Inženýrská díla.  

Stavební díla se klasifikují podle technického řešení stavby které vyplývá ze zvláštního 
užívání stavby (např. budovy pro obchod, komunikace, díla vodní, vedení dálková 
trubní apod.); budovy jsou klasifikovány podle jejich hlavního užívání (bytové, 
nebytové), inženýrská díla podle projektů, které přímo určují účel a užití stavebního 
díla.  

Umístění stavebního díla a vlastnické vztahy nejsou pro tuto klasifikaci podstatnými 
kritérii. Klasifikace CZ-CC obsahuje pět částí: normativní, metodickou, systematickou, 
vysvětlivky a převodníky. Klasifikace CZ-CC je závazná pro statistická zjišťování 
prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů, a dále v případech, kdy tak stanoví zvláštní právní předpis. 

Pro jednotlivé stupně je stanoveno toto označení:  
 

Příklad: 

x Sekce 1 Budovy 

x x Oddíl 1 1 Budovy bytové 

x x x    Skupina 1 1 1  Budovy jednobytové 

x x x x  Třída 1 1 1 0  Budovy jednobytové 

x x x x x    Podtřída 111 0 2 1 Chalupy pro rekreaci jednobytové  

CZ-NUTS  Klasifikace územních statistických jednotek 
- zapadá do širší klasifikace NUTS (Nomenklatura územních statistických 

jednotek) Evropské unie. 
 

Územní jednotky NUTS v ČR pro potřeby statistické, analytické a pro potřeby EU se 
vymezují takto: NUTS 5 obce, NUTS 4 okresy, NUTS 3 kraje, NUTS 2 sdružené kraje, 
NUTS 1 území, NUTS 0 stát. 
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OTSKP-SPK  Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 
komunikací 

- oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací je 
určen pro potřebu výstavby, rekonstrukcí, oprav a údržby pozemních 
komunikací 

- OTSKP je součástí předpisů vydávaných Ministerstvem dopravy ČR – odborem 
pozemních komunikací, které určují pravidla pro vypracování zadávací 
dokumentace.  

- při vypracování popisovníku se vycházelo ze základního členění stavebních 
dílů, které uvádí Třídník stavebních konstrukcí a prací z r. 1988. Dalším 
vodítkem byl Popisovník stavebních prací (Katalog P5), vypracovaný ÚRS         
v roce 1992. 

- původní vydání OTSKP z roku 1994 je průběžně aktualizováno 
 
Sestává se ze tří svazků:  
ČÁST I – Popisovník prací staveb pozemních komunikací  
ČÁST II – Soupis prací stavby - Metodický pokyn na sestavení a použití  
ČÁST III – Soubor položek staveb pozemních komunikací 
 
OTSKP-SKP je základním podkladem pro jednotný přístup ke zpracování soupisu 
prací, který má tyto hlavní úkoly:  
a) poskytnout takové informace o druhu a množství požadovaných prací a služeb, 
které umožní účastníkům zadávacího řízení (uchazečům) účelně a přesně vypracovat 
svou cenovou nabídku,  
b) umožnit ocenění provedených prací v průběhu výstavby s použitím cenových sazeb 
a pravidel v něm uvedených [7] 
 
CPV  Společný slovník pro veřejné zakázky    

- CPV představuje jednotný klasifikační systém pro veřejné zakázky, jehož cílem 
je standardizovat odkazy, které veřejní zadavatelé a zadávající subjekty 
používají pro popis předmětu veřejných zakázek 

- je to slovník ve formě číselného kódu, schválený nařízením (ES) č. 213/2008  
- CPV se skládá z hlavního slovníku, který slouží pro určení předmětu zakázky, a 

doplňkového slovníku, který se využívá při zadávání dalších kvalitativních 
informací 

- hlavní slovník je založen na stromové struktuře obsahující kódy s maximálně 9 
číselnými znaky (8místný číselný kód plus jedna kontrolní číslice), které souvisí 
se slovním popisem druhu dodávky, stavebních prací nebo služeb 
představujících předmět zakázky 

Číselník CPV pro stavební práce a související činnosti: 
45000000-7 Stavební práce 
50000000-5 Opravy, údržba a instalační a montážní služby 
70000000-1 Realitní služby 
74000000-9 Architektonické, technické, stavební, právní, účetní a jiné odborné  
  služby 



 

Další nezávazné klasifikace spjaté se stavebnictvím:

SfB  Mezinárodní třídící systém pro stavební výrobky 
- systém CI/SfB (Construction

koordinační systém ve stavebnictví) vytvořila švédská organizace Svensk 
Bygtjänst v padesátých letech minulého století

- je to obecně uznávaný vzor používaný pro  koordinaci a komunikaci ve 
stavebnictví a vyčerpávajícím způsobem zatřiďuje stavby, 
provozní soubory, konstrukční díly, stavební práce i materiály

- používá fasetové třídění (materiál, tvar, funkce)
- třídicí systém SfB je mezinárodně zaveden (např. Velká Británie, Francie, 

Německo, skandinávské země). 
- jeho silná stránka spočívá především 

malými i velkými projekčními a stavebními firmami, geodety, konzultanty i znalci 
a poskytuje základ pro veškerou koordinaci činností a komunikaci ve 
stavebnictví. 

- v současnosti je systém SfB aktuální i v
systém. Princip SfB je zahrnut do rozpočtového programu euroCalc společnosti 
Callida a programu KROS společnosti 
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Další nezávazné klasifikace spjaté se stavebnictvím: 

SfB  Mezinárodní třídící systém pro stavební výrobky  
systém CI/SfB (Construction Index/Samarbettskommiten för Byggna
koordinační systém ve stavebnictví) vytvořila švédská organizace Svensk 
Bygtjänst v padesátých letech minulého století 
je to obecně uznávaný vzor používaný pro  koordinaci a komunikaci ve 
stavebnictví a vyčerpávajícím způsobem zatřiďuje stavby, 
provozní soubory, konstrukční díly, stavební práce i materiály
používá fasetové třídění (materiál, tvar, funkce) 
třídicí systém SfB je mezinárodně zaveden (např. Velká Británie, Francie, 
Německo, skandinávské země).  
jeho silná stránka spočívá především v jeho flexibilitě
malými i velkými projekčními a stavebními firmami, geodety, konzultanty i znalci 
a poskytuje základ pro veškerou koordinaci činností a komunikaci ve 

 
současnosti je systém SfB aktuální i v ČR jako jediný zahraniční specifikační 

systém. Princip SfB je zahrnut do rozpočtového programu euroCalc společnosti 
Callida a programu KROS společnosti ÚRS Praha. 

Obrázek 4.1 – Klasifikace SfB 
[Zdroj.Eurocalc3, Callida s.r.o.] 

Index/Samarbettskommiten för Byggnadsfragor - 
koordinační systém ve stavebnictví) vytvořila švédská organizace Svensk 

je to obecně uznávaný vzor používaný pro  koordinaci a komunikaci ve 
stavebnictví a vyčerpávajícím způsobem zatřiďuje stavby, stavební objekty, 
provozní soubory, konstrukční díly, stavební práce i materiály 

třídicí systém SfB je mezinárodně zaveden (např. Velká Británie, Francie, 

jeho flexibilitě. Může být používán 
malými i velkými projekčními a stavebními firmami, geodety, konzultanty i znalci 
a poskytuje základ pro veškerou koordinaci činností a komunikaci ve 

ČR jako jediný zahraniční specifikační 
systém. Princip SfB je zahrnut do rozpočtového programu euroCalc společnosti 
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Další klasifikace používané pro kalkulační potřeby: 

V souvislosti s klasifikací stavební produkce je vhodné zmínit se zároveň o třídění a 
číslování všech vstupních výrobních činitelů jako jsou materiály, stavební profese, 
stavební stroje, mechanizmy a ostatní. 

CZ – ISCO  Mezinárodní klasifikací zaměstnání  
- s účinností od 1. ledna 2011 nahradila předchozí klasifikace zaměstnání 

(KZAM) 
- opírá se o strukturu a číslování tarifních stupňů mzdové soustavy podle nařízení 

vlády ČR 
 

Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:  
71 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci na stavbách (kromě elektrikářů)  
711 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby  
712 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb  
713 Malíři a příbuzní pracovníci, pracovníci povrchového čištění budov   
 
EČM  Evidenční čísla materiálů  

- pro materiály používané ve stavebnictví bylo zavedeno evidenční číslování 
- navazuje na číslování Jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků 

(JKPOV) respektive na Jednotnou klasifikaci výrobků v lesním a vodním 
hospodářství (JKVLVH). 

- pod evidenčním číslem je materiál uváděn ve vnitropodnikové evidenci, 
sborníku plánovaných cen vydávaném ÚRS (Sborník pořizovacích cen 
materiálu SPCM), v datových souborech a softwaru pro rozpočtování a 
kalkulace) 
 

Třídění a číslování strojů a mechanismů 
- vychází z bývalé Jednotné evidence základních prostředků, jejíž zásady byly 

převzaty do Sborníku sazeb přímých nákladů provozu stavebních strojů a 
zařízení 

 
Funkční díly  

- funkční díl (FD) představuje ucelenou část stavby, která plní jednu nebo více 
konkrétně specifikovaných funkcí. Tvoří zpravidla více prvků, které se označují 
jako konstrukční prvek 

- členění staveb na FD se používá např. při sledování provozních nákladů stavby 
za dobu její životnosti 
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4.4  Převodníky 

V České republice a Evropské unii existuje řada klasifikací a systémů, které jsou 
popsány v předchozích kapitolách. Systémy a klasifikace vyžadují sjednocení, aby 
informace z nich získávané byly kompatibilní a mohl vzniknout jednotný dorozumívací 
jazyk na národní i mezinárodní úrovni. Ke sjednocování se používají převodníky. 
V některých případech jsou převodníky pouze orientační z důvodu odlišných 
klasifikačních pojetí a principů třídění. Převodníky jsou nápomocny při opětovném 
vyhledávání starších informací a pracování s nimi v přítomnosti.  
Příkladem je převod mezi klasifikací stavebních děl CZ-CC, KSD, který se nachází 
v následující tabulce č.4.2 a v praktické části této práce. 
 

Kód KSD Text SKP-46 (KSD) 
Kód  
CZ-CC 

TextT CZ-CC 

46.21.11.1 
Domy rodinné 
jednobytové 

111011 Budovy jednobytové 

46.21.11.2 Domy rodinné dvoubytové 112111 Budovy dvoubytové 

46.21.11.3 Chalupy pro rekreaci 

111021 Chalupy pro rekreaci jednobytové 

112121 Chalupy pro rekreaci dvoubytové 

112221 
Chalupy pro rekreaci 

tří a vícebytové 

46.21.11.4 Chaty pro rekreaci 

111022 Chaty pro rekreaci jednobytové 

112122 Chaty pro rekreaci dvoubytové 

112222 
Chaty pro rekreaci 

tří a vícebytové 

46.21.11.5 
Domy bytové se 
služebním vybavením 

111012 
Budovy jednobytové 

se služebním vybavením 

112112 
Budovy dvoubytové 

se služebním vybavením 

46.21.12 Domy vícebytové 113019 Budovy bytové ostatní j. n. 

46.21.12.1 Domy vícebytové typové 112211 Budovy tří a vícebytové typové 

46.21.12.2 
Domy vícebytové 
netypové 

112212 Budovy tří a vícebytové netypové 

46.21.12.3 Domy rodinné tříbytové 112212 Budovy tří a vícebytové netypové 

Tabulka 4.2 – Převodník mezi klasifikací CZ-CC a KSD 
[Zdroj:www.czso.cz] 
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5    TŘÍDĚNÍ A KLASIFIKACE STAVEBNICTVÍ V ZAHRANIČÍ 

5.1 Klasifikace pro statistické účely a výkaznictví v rámci EU 

Před vstupem České republiky do Evropské unie bylo potřeba harmonizovat 
klasifikační systémy. V tomto období vznikaly nové klasifikace harmonizované 
s klasifikacemi Evropské unie. Tyto klasifikace lze srovnávat na mezinárodních 
úrovních. Vzniklé soustavy se používají při statistických zjišťováních a v právních 
normách vydávanými orgány státní administrativy. 

Problematiku třídění a klasifikací v rámci EU lze charakterizovat takto: 
- je určena výhradně pro statistické a administrativní účely 

 míra podobnosti je většinou na úrovni objektů 
- větší podobnost je řečena v rámci specifikačních systémů 
- ve stavebnictví se setkáváme s převzatými klasifikacemi CPV a CZ-CC 

Na obrázku 5.1 jsou znázorněny návaznosti mezinárodních ekonomických klasifikací: 

 

Mezinárodní 

úroveň 

Evropská  

úroveň 

Národní  

úroveň 

 

Činnosti 

 

ISIC 

 

NACE 

Národní 

verze 

NACE 

 

Produkce 

 

Zboží 

 

CPC 

 

CPA 

Národní 

verze  

CPA 

 

PRODCOM 

Národní 

verze 

PRODCOM 

 

HS 

 

CN 

 
SITC 

 

referenční a odvozená klasifikace propojená strukturou 

referenční a odvozená klasifikace propojená převodníkem 

klasifikace propojené převodníkem 

 

Obrázek 5.1- Mezinárodní klasifikace a jejich návaznosti 
[Zdroj: www.czso.cz - metodická příručka k NACE] 

 
Přiblížení mezinárodních klasifikací: 

 
ISIC Rev.4 International Standard Industrial Classification of All Economic Activities 

- tato klasifikace byla oficiálně povolena 11. srpna 2008 
- Část F – Tento oddíl zahrnuje výstavbu budov všech druhů. Zahrnují se zde 

novostavby, opravy, přístavby, nástavby, přestavby, výstavby prefabrikovaných 
budov nebo monolitických budov místě a také výstavby dočasného charakteru 
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41 Výstavba budov 
42  Inženýrské stavitelství  
43 Specializované stavební činnosti - zahrnuje specializované stavební činnosti 
 (speciální řemesla), tj. výstavbu částí budov a inženýrských staveb, aniž by 
 odpovědnost za celý projekt. Specializované stavební činnosti jsou většinou 
 prováděny v rámci subdodavatelské smlouvy. [8] 
  
CPC Central Product Classification  

- verze č. 2 byla dokončena dne 31. prosince 2008 
- hlavním cílem CPC je poskytnout rámec pro mezinárodní srovnání. 

CPC se zabývá zbožím, službami, majetkem a slouží jako vodítko pro vývoj 
nebo revizi stávajících klasifikační schémat produktů tak, aby byly kompatibilní 
s mezinárodními normami 

- stavby a stavební služby jsou zde zatříděny pod číslem 5. Dále pak rozvinuto 
53 jsou stavby a 54 stavební služby [9] 
 

HS  Harmonised Systém 
- harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží celní 

nomenklatury je mezinárodně standardizovaný systém jmen a čísel pro 
klasifikaci obchodovaných produktů vyvíjených a udržovaných v rámci Světové 
celní organizace (WCO). WCO je nezávislá mezivládní organizace s více než 
170 zeměmi se sídlem v Bruselu, Belgie. 

 

HS/CN  Harmonised systém/Combined Nomenclature 
- je kombinovaná evropská nomenklatura na bázi HS 

 dovážené a vyvážené zboží musí být v prohlášení uvedené, do které 
 podpoložky  nomenklatury spadají 

- to určuje, která celní sazba se použije a jak se zatřídí zboží pro statistické účely 
[10] 

NACE  Nomenclature des Activites Commerciale et Economique 
- NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie 

 různé NACE verze byly vyvíjeny od roku 1970 
- statistiky, které vzniknou za použití klasifikace NACE, lze srovnávat v celé 

Evropské unii. S nižší mírou podrobnosti je možné srovnání i se světovými 
statistikami. 

- používání NACE je povinné pro všechny členské státy Evropské unie 
- klasifikace CZ-NACE zohledňuje technologický rozvoj a strukturální změny 

hospodářství za posledních 15 let, je relevantnější s ohledem na hospodářskou 
realitu  

- CZ-NACE vytváří rámec pro statistická data o činnostech v mnoha 
ekonomických oblastech (např. ve výrobě, zaměstnanosti, národních účtech) 
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CC  Construction of Type of Contruction 
- klasifikace druhů staveb, zkráceně CC, je označení pro klasifikaci staveb podle 

jejich typu 

- je založena na prozatímní centrální klasifikaci produktů CPC, publikovaná v 
roce 1991  

- dělí stavby do hlavních kategorií budov a inženýrských staveb 

- CC je navržen tak, aby sloužil různým účelům, například statistice o stavebních 
činnostech, stavebnímu zpravodajství, stavebnictví a cenové statistice. 

5.2 Specifikační systémy v zahraničí 

Specifikační systémy pokrývají ve všech zemích stavební práce prováděné při 
výstavbě budov, částečně práce v inženýrském stavitelství, při instalacích, vnitřním 
vybavení a venkovních úpravách a administrativě – projektové práce. Rozdíly jsou také 
ve využití specifikačních systémů v jednotlivých fázích životního cyklu projektu. 
V evropských zemích je situace s klasifikacemi, třídníky a specifikačními systémy 
různá. V některých zemích EU vznikaly specifikační standardy z důvodu jednoznačné a 
přehledné komunikace mezi stavebními subjekty. Neřešily tedy hlavní otázku ocenění 
dané konstrukce, práce nebo výrobku, ale jen jejich popis, vazby na národní nebo 
evropské normy, legislativu a další technické parametry. Vlastní oceněni pak zpravidla 
neřeší žádný standard, existují různé kalkulační metody a softwary, které umožňují 
v těchto zemích ocenění zadání. 

Používané klasifikační systémy ve světě: 
Německo: StLk Standardní třídění pro inženýrské práce a pozemní stavby 
 
Švýcarsko: CSO Třídění stavebních konstrukcí a prací i ceníky 
 
Velká Británie: NBS Pro pozemní stavby  

- systém je rozdělený do 20 hlavních skupin z nichž každá z nich může 
obsahovat dalších 20 podskupin 

- hlavními skupinami jsou například: 00 Projektové řízení, 05 Okresy, Obecné 
konstrukční systémy, 20 Střechy, podlahy a dlažby, 50 Pokyny k likvidaci 
systémů, 65 Větrací systémy a klimatizace 
 
 NES Pro inženýrské stavby 

-  
A další systémy. 

 

 

 

 

 

 



 

6 CENOVÉ A SPECIFIKAČN

Pro stanovení ceny ve stavební výrobě i pro ocenění stavby jako majetku existuje
několik způsobů a metod, jak cenu odhadnout a stanovit.
k dispozici několik systémů, které umožňují rychle a velmi kvalitně 
stavebního díla. Podstata cenových systémů je znázorněna na schématu
Jádrem těchto cenových systémů je vždy určitý specifikační systém, který je z
tvořen z číselníků a popisovníků.

[Zdroj: Sborník příspěvků 

 
Tvorba specifikačních systémů je za účelem:

- třídění stavební výroby
- řízení výstavby, rekonstrukcí, modernizace a oprav
- porovnání stavu stavebnictví v

 
Specifikační systém by měl:

- naplnit požadavky projektantů, investorů a 
statistiky a potřeby pro znalecké posouzení

- být vytvořen tak, aby odpovídal platné legislativě a dohodnutým podmínkám
- být srozumitelný a čitelný mezi jednotlivými oblastmi

6 .1 Uplatnění specifikačních systémů ve staveb

Hlavním nástrojem používaným ve stavebním průmyslu pro výměnu informací mezi 
jednotlivými zúčastněnými stranami výrobního procesu jsou technicko
specifikace projektu. Tyto specifikace hrají klíčovou roli od počátečních fází iniciování a 
definování projektu, přes plánování a realizaci, až po kompletaci a uvedení do provozu 
celého díla. Specifikační systémy umožňují odbornou komunikaci mezi jednotlivými 
subjekty a oblastmi ve stavebnictví. Specifikační systémy jsou jádrem tzv. 
soustavy. Ve stavební praxi jsou obecně známé některé systémy a to zejména ty, které 
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CENOVÉ A SPECIFIKAČNÍ SYSTÉMY  

Pro stanovení ceny ve stavební výrobě i pro ocenění stavby jako majetku existuje
několik způsobů a metod, jak cenu odhadnout a stanovit. V

dispozici několik systémů, které umožňují rychle a velmi kvalitně 
stavebního díla. Podstata cenových systémů je znázorněna na schématu

nových systémů je vždy určitý specifikační systém, který je z
číselníků a popisovníků. 

Obrázek 6.1 Schéma cenového systému 
Sborník příspěvků - Cena, životnost a ekonomická efektivnost stavebního díla, 

Doc. Ing. A. Tichá, Ph. D.] 

Tvorba specifikačních systémů je za účelem: 
řídění stavební výroby 
ízení výstavby, rekonstrukcí, modernizace a oprav 
orovnání stavu stavebnictví v domácím a zahraničním styku

Specifikační systém by měl: 
naplnit požadavky projektantů, investorů a pozorovatelů stavebních děl, potřeby
statistiky a potřeby pro znalecké posouzení 
být vytvořen tak, aby odpovídal platné legislativě a dohodnutým podmínkám
být srozumitelný a čitelný mezi jednotlivými oblastmi 

Uplatnění specifikačních systémů ve stavebnictví 

Hlavním nástrojem používaným ve stavebním průmyslu pro výměnu informací mezi 
jednotlivými zúčastněnými stranami výrobního procesu jsou technicko
specifikace projektu. Tyto specifikace hrají klíčovou roli od počátečních fází iniciování a 
definování projektu, přes plánování a realizaci, až po kompletaci a uvedení do provozu 

Specifikační systémy umožňují odbornou komunikaci mezi jednotlivými 
subjekty a oblastmi ve stavebnictví. Specifikační systémy jsou jádrem tzv. 

vy. Ve stavební praxi jsou obecně známé některé systémy a to zejména ty, které 

Pro stanovení ceny ve stavební výrobě i pro ocenění stavby jako majetku existuje 
V České republice je 

dispozici několik systémů, které umožňují rychle a velmi kvalitně zjistit cenu 
stavebního díla. Podstata cenových systémů je znázorněna na schématu (obr. 6.1). 

nových systémů je vždy určitý specifikační systém, který je z pravidla 

 
 

Cena, životnost a ekonomická efektivnost stavebního díla, 

domácím a zahraničním styku 

pozorovatelů stavebních děl, potřeby 

být vytvořen tak, aby odpovídal platné legislativě a dohodnutým podmínkám 

nictví  

Hlavním nástrojem používaným ve stavebním průmyslu pro výměnu informací mezi 
jednotlivými zúčastněnými stranami výrobního procesu jsou technicko-ekonomické 
specifikace projektu. Tyto specifikace hrají klíčovou roli od počátečních fází iniciování a 
definování projektu, přes plánování a realizaci, až po kompletaci a uvedení do provozu 

Specifikační systémy umožňují odbornou komunikaci mezi jednotlivými 
subjekty a oblastmi ve stavebnictví. Specifikační systémy jsou jádrem tzv. cenové 

vy. Ve stavební praxi jsou obecně známé některé systémy a to zejména ty, které 
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byly sestaveny v minulosti a používají se dodnes (především JKSO, TSKP). Používá je 
většina subjektů, protože je již zná a umí s nimi pracovat. Specifikační systémy 
umožňují vytvoření komunikačních vazeb na další informační systémy ve stavebním 
sektoru, jako jsou projekční systémy pro tvorbu výkresové dokumentace, systémy 
řízení nákladů, systémy pro tvorbu síťových grafů a časových harmonogramů i 
systémy účetní, finanční a na celý proces zadávání a hodnocení stavební produkce. [4]    
 

Oblasti, ve kterých se specifikační systémy uplatňují, protože je to považováno za 
vhodné a potřebné, v některých případech i závazné jsou: 

- Ceny pro smluvní vztahy ve stavební výrobě (rozpočtový ukazatel, 
položkový rozpočet, indexy cen a další) 

- Ve znalectví a odborném posuzování 
- Řízení projektů výstavby 
- Statistika informací o cenách, mzdách apod. 
- Komplexní klasifikace budov    

6.1.1 Ceny pro smluvní vztahy ve stavební výrobě 

Ve smyslu zákona o cenách 526/1990 Sb. mohou být ceny sjednané a zjištěné. Ve 
stavební výrobě se uplatňují ceny sjednané ve smluvních podmínkách pro provedení 
výstavby. Těmto cenám předcházejí obvykle ceny nabídkové sestavené pro výběrová 
řízení zhotovitele stavby. Systémy oceňování ve výstavbě uplatňované v současné 
stavební praxi vycházejí ze zvyklostí na stavebním trhu. Struktura stavební výroby je 
definována podle stavebních objektů, konstrukčních prvků a stavebních prací 
prováděných na stavebních objektech a jejich konstrukčních prvcích. Toto třídění je 
podpořeno klasifikacemi s tříděním vycházejícím z minulých období. Praxe ukazuje, že 
v odvětví stavebnictví nemůže CZ-CPA  a klasifikace CZ-CC plně nahradit klasifikaci 
JKSO. JKSO spolu s Třídníkem stavebních konstrukcí a prací TSKP se i nadále 
používá v normativních základnách pro oceňování ve stavebnictví, neboť je 
podrobnější a má větší vypovídající schopnost. [2]    
Stavební objekt je strukturovaný od spodní stavby postupně až po dokončovací práce. 
Práce jsou rozděleny na práce hlavní stavební výroby (HSV) a práce přidružené 
stavební výroby (PSV), s další podrobnější klasifikací. Na tuto strukturu navazují ceny. 
[4]    
V ČR mají rozpočtáři a kalkulanti k dispozici podklady, metodické pokyny a doporučení 
zpracované specializovanými firmami. K sestavení rozpočtu stavebního objektu 
využívají nejčastěji oceňovací podklady obsažené v cenových soustavách 
zpracovaných například těmito firmami: ÚRS Praha a.s., RTS a.s., Callida s.r.o.  

Všechny cenové soustavy uvedených firem mají společný základ v soustavě založené 
v 50. letech Ústavem normování a měření. Poslední velká reforma této soustavy 
proběhla v roce 1989 Ústavem racionalizace ve stavebnictví. Od roku 1990 tyto 
informace zpracovávají podnikatelské subjekty. Přímým nástupcem Ústavu 
racionalizace ve stavebnictví je firma ÚRS Praha a.s. 
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Při rozpočtování se setkáváme s různými způsoby ocenění od odborného odhadu až 
po podrobné položkové rozpočty a výrobní kalkulace. Stanovit celkovou cenu stavby 
lze, propočtem, podrobným rozpočtem nebo porovnáváním. 

V následující tabulce 6.1 je přehledně znározněna vazba mezi podrobností výkresové 
dokumentace a oceňovacími podklady. Přitom je vyjádřen i vztah k třídění a měrným 
jednotkám fyzických objemů uváděných ve výkazu výměr. 

Činnost 
 

Stupeň podrobnosti Třídění Výkaz výměr 
Oceňovací 
podklady 

R
o

zp
o

čt
o

vá
n

í 

1 
OBJEKT                     
ETAPA 

JKSO 

m3 obestavěný prostor                                                         
m2  zastavěná plocha                                                    
účelová                                           
jednotka 

ukazatele:           
RU                       
THU 

2 

SKUPINOVÝ 
KONSTRUKČNÍ 
PRVEK  
 stavební díl, 
 skupina stavebních 
dílů 

TSKP dle TSKP 
agregované 
ceny skupinové 
souhrnné 

3 
CENOVÝ 
KONSTRUKČNÍ 
PRVEK položka 

Popisovník 
cen (sazeb) 

podle TSKP 
Jednotkové 
ceny (sazby) 
katalogy S 

K
al

ku
lo

v
án

í 

4 

KALKULAČNÍ PRVEK, 
např. Hmoty, Mzdy, 
Stroje, OPN, Režie 
výrobní, Režie správní, 
Zisk 

Kalkulační 
vzorec 
JKPOV, EČ, 
JKZ,  

Normy spotřeby 
materiálu Základní 
výkonové normy 
Vedlejší náklady 

SPCM        
Mzdové tarify 
Sazebník 
strojohodin 
Účetní evidence 

Tabulka 6.1 - Podklady pro rozpočtování 
[Zdroj: Oceňování stavebních prací v kostce, Hanák M.] 

 
K sestavení rozpočtu jsou potřeba tyto technické podklady: 

- Výkresy – realizační dokumentace 
- Technická zpráva 
- Výkaz výměr 

Oceňovací podklady používající ÚRS Praha a.s.: 
- Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací (ceníky S) - katalogy 

HSV,PSV 
- Katalogy popisů a směrných cen montážních prací (ceníky M) 
- Sborník potřeb a nákladů (SPON) 
- Sborník plánovaných cen materiálů (SPCM) 
- Sborník sazeb strojohodin 
- Sborníky standardů času (SSČ) 
- Normy spotřeby materiálů (NSM) 
- Rozpočtové ukazatele stavebních objektů (RUSO) 
- Indexy pro přepočet cenových úrovní 

 
 

 



 

Rozpočtový ukazatel stavebního objektu

Rozpočtové ukazatele (RU) jsou součástí technicko
Výchozím podkladem pro jejich zpracování jsou informace o již realizovaných 
stavebních objektech.
Rozpočtové ukazatele slouží k
objektu, pro sestavení finančního plánu ve fázi investičního záměru, pro orientační 
propočet nákladů na projektové práce nebo jako významná pomůcka pro soudní 
znalce. Je to nejjednodušší způsob jak stanovit předpokládanou cenu. Je nezbytné 
k této orientační ceně přistupovat pouze jako k
Cenové ukazatele vyjadřují hodnotu Základních rozpočtových nákladů (ZRN)
měrnou nebo účelovou jednotku
náklady (VRN), které je nutno v rámci propočtu dokalkulovat podle konkrétních 
podmínek zamýšlené stavby (vlivy území, zařízení staveniště, případně jiné vlivy mající 
vztah k ceně stavby) a neobsahují rovn
předpokládané chybové odchylky. Ceny podle 
DPH. Na obrázku 6.2 je rozpočtový ukazatel zatříděný dle JKSO 803 Budovy pro 
bydlení. RU je pro rok 2012 vytvořený firmou RTS.
 

Obrázek 6.2 - Ukazatel průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku

 

Položkový rozpočet stavby

Zjištění ceny v oblasti oceňování stavebních prací
nejpřesnější a současně nejp
stavebních konstrukcí
technologické struktury stavebního díla. Je podle technické dokumentace sestavený 
výkaz výměr oceněný příslušnými cenami kon

36 

Rozpočtový ukazatel stavebního objektu 

Rozpočtové ukazatele (RU) jsou součástí technicko-hospodářských ukazatelů (THU). 
Výchozím podkladem pro jejich zpracování jsou informace o již realizovaných 

objektech. 
Rozpočtové ukazatele slouží k jednoduchému a rychlému sestavení orientační ceny 
objektu, pro sestavení finančního plánu ve fázi investičního záměru, pro orientační 
propočet nákladů na projektové práce nebo jako významná pomůcka pro soudní 

ejjednodušší způsob jak stanovit předpokládanou cenu. Je nezbytné 
této orientační ceně přistupovat pouze jako k informativnímu materiálu. 

Cenové ukazatele vyjadřují hodnotu Základních rozpočtových nákladů (ZRN)
měrnou nebo účelovou jednotku objektu. Neobsahují tedy žádné vedlejší rozpočtové 
náklady (VRN), které je nutno v rámci propočtu dokalkulovat podle konkrétních 
podmínek zamýšlené stavby (vlivy území, zařízení staveniště, případně jiné vlivy mající 
vztah k ceně stavby) a neobsahují rovněž žádnou rezervu nezbytnou ke korekci 
předpokládané chybové odchylky. Ceny podle rozpočtových ukazatelů jsou cenami bez 

Na obrázku 6.2 je rozpočtový ukazatel zatříděný dle JKSO 803 Budovy pro 
bydlení. RU je pro rok 2012 vytvořený firmou RTS. 

Ukazatel průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku
[Zdroj: http://www.stavebnistandardy.cz] 

Položkový rozpočet stavby 

oblasti oceňování stavebních prací rozpočetem je nejpodrobnější, 
nejpřesnější a současně nejpropracovanější metoda, jak rozlišit jednotlivé prvky 
stavebních konstrukcí. Má skladebnou strukturu, vycházející z
technologické struktury stavebního díla. Je podle technické dokumentace sestavený 
výkaz výměr oceněný příslušnými cenami konstrukčních prvků. V

hospodářských ukazatelů (THU). 
Výchozím podkladem pro jejich zpracování jsou informace o již realizovaných 

jednoduchému a rychlému sestavení orientační ceny 
objektu, pro sestavení finančního plánu ve fázi investičního záměru, pro orientační 
propočet nákladů na projektové práce nebo jako významná pomůcka pro soudní 

ejjednodušší způsob jak stanovit předpokládanou cenu. Je nezbytné 
informativnímu materiálu.  

Cenové ukazatele vyjadřují hodnotu Základních rozpočtových nákladů (ZRN) na 
. Neobsahují tedy žádné vedlejší rozpočtové 

náklady (VRN), které je nutno v rámci propočtu dokalkulovat podle konkrétních 
podmínek zamýšlené stavby (vlivy území, zařízení staveniště, případně jiné vlivy mající 

ěž žádnou rezervu nezbytnou ke korekci 
ukazatelů jsou cenami bez 

Na obrázku 6.2 je rozpočtový ukazatel zatříděný dle JKSO 803 Budovy pro 
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rozpočetem je nejpodrobnější, 
jak rozlišit jednotlivé prvky 

Má skladebnou strukturu, vycházející z konstrukční nebo 
technologické struktury stavebního díla. Je podle technické dokumentace sestavený 

strukčních prvků. V rozpočtu jsou 



 

započteny přímé náklady, nepřímé náklady (režie) a zisk, které jsou nedílnou součástí 
ceny stavební produkce.
ve struktuře TSKP. K
systému firmy ÚRS Praha a.s. 
softwarů pro rozpočtování od 
aktualizuje program KROS plus
EuroCalc3 a firma RTS a.s. program PowerBuild. 
Na schématu vidíme rozpad rozpočtu na jednotlivé části.
 

Obrázek 6.3 
[Zdroj:

Indexy cen stavebních
 
Zjišťovaná cena je v některých příkladech známa z jiného období než ve kterém z 
cenou potřebujeme pracovat. Pro převod ceny z jednoho období na jiné se používají 
Indexy cen. Indexy cen udávají o kolik procent se cenová hladina změnila. Musí 
stanoveno srovnávací období.
indexy čtvrtletně na základě statistických výkazů.
 
Firma ÚRS Praha zpracovává cenové indexy jako pomůcku, přinášející informace o 
změnách cen vstupů a je
cenové úrovni. Indexy se srovnávají dle časové řady v
propočteny v členění podle JKSO. Indexy pro přepočet cen stavebních prací je řazen 
dle jednotlivých stavebních dílů HS

 

6.1.2 Ceny ve znalectví a odborném posuzování 

Při znaleckém posuzování stavebních objektů se sestavují ceny zjištěné. Cenový 
systém je strukturován podle stavebních objektů a konstrukčních prvků
vychází ze systému používaného v
znalectví. Systém je tímto nepřímo propojen se stavební výrobou a vývoj v
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započteny přímé náklady, nepřímé náklady (režie) a zisk, které jsou nedílnou součástí 
ceny stavební produkce. Skladebně sestavená cena stavebního objektu se se
ve struktuře TSKP. K sestavení ceny se používá ceníkových položek například
systému firmy ÚRS Praha a.s. Pro rychlé sestavení rozpočtu v dnešní době využíváme 

pro rozpočtování od různých firem. Společnost ÚRS Praha, a.s. nabízí a 
aktualizuje program KROS plus a ProfiKROS, společnost Callida s.r
EuroCalc3 a firma RTS a.s. program PowerBuild.  
Na schématu vidíme rozpad rozpočtu na jednotlivé části. 

 
Obrázek 6.3 - Schéma rozpočtu stavebního objektu
Zdroj:  BV03 Ceny ve stavebnictví], studijní opora

 
stavebních prací a děl 

cena je v některých příkladech známa z jiného období než ve kterém z 
cenou potřebujeme pracovat. Pro převod ceny z jednoho období na jiné se používají 
Indexy cen. Indexy cen udávají o kolik procent se cenová hladina změnila. Musí 
stanoveno srovnávací období. Garantem je Český statistický úřad. ČSÚ
indexy čtvrtletně na základě statistických výkazů. (viz. kap. 9.2) 

Firma ÚRS Praha zpracovává cenové indexy jako pomůcku, přinášející informace o 
změnách cen vstupů a jejich vlivu na rozpočtové náklady stavebního objektu v
cenové úrovni. Indexy se srovnávají dle časové řady v roce 1971. Indexy jsou 

členění podle JKSO. Indexy pro přepočet cen stavebních prací je řazen 
dle jednotlivých stavebních dílů HSV a PSV. Ceny jsou bez DPH.
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Při znaleckém posuzování stavebních objektů se sestavují ceny zjištěné. Cenový 
systém je strukturován podle stavebních objektů a konstrukčních prvků

používaného v oceňování stavební výroby, s
. Systém je tímto nepřímo propojen se stavební výrobou a vývoj v
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Skladebně sestavená cena stavebního objektu se sestavuje 

ch položek například pomocí 
dnešní době využíváme 

různých firem. Společnost ÚRS Praha, a.s. nabízí a 
a ProfiKROS, společnost Callida s.r.o. nabízí program 
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cena je v některých příkladech známa z jiného období než ve kterém z 
cenou potřebujeme pracovat. Pro převod ceny z jednoho období na jiné se používají 
Indexy cen. Indexy cen udávají o kolik procent se cenová hladina změnila. Musí být 

Garantem je Český statistický úřad. ČSÚ tvoří cenové 

Firma ÚRS Praha zpracovává cenové indexy jako pomůcku, přinášející informace o 
jich vlivu na rozpočtové náklady stavebního objektu v určité 

roce 1971. Indexy jsou 
členění podle JKSO. Indexy pro přepočet cen stavebních prací je řazen 

V a PSV. Ceny jsou bez DPH. 

Při znaleckém posuzování stavebních objektů se sestavují ceny zjištěné. Cenový 
systém je strukturován podle stavebních objektů a konstrukčních prvků. Systém 

oceňování stavební výroby, s úpravami pro potřeby 
. Systém je tímto nepřímo propojen se stavební výrobou a vývoj v této oblasti 
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bude odeznívat i do oblasti znalectví a odborného posuzování. Oblast je podpořena 
legislativně podle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, a prováděcí vyhláška 
ministerstva financí ČR č. 450/2012 Sb. Při znaleckém posuzování cen dokončených a 
rozestavěných stavebních objektů a následným posuzováním i cen stavebních prací se 
jedná o systémy, které byly použity pro posuzovaný proces výstavby. V tomto případě 
platí, čím kvalitnější a lépe propracovaný systém, tím více informací vysoké kvality. 
Kvalita informací podmiňuje kvalitu znalecké činnosti. I při znalecké činnosti je třeba 
mít nějaký dorozumívací jazyk. Při této činnosti se nejčastěji používá Standardní 
klasifikace produkce, Třídník stavebních konstrukcí a prací a klasifikace CZ-CC. [4] 

6.1.3 Řízení projektu výstavby 

Fáze projektu 

Specifikační systémy je vhodné uplatnit i v oblasti řízení projektů výstavby. Je vhodné 
definovat jednotlivé fáze projektu s vymezením jejich obsahu a struktury. Projekt je tím 
definován z věcného hlediska v čase. Tento krok zase slouží k základní myšlence 
systematizace a to je vzájemná komunikace mezi subjekty a systémy, srozumitelná pro 
obě strany. Životní cyklus stavebního díla a dokumenty obsahující odhad nákladů 
stavebního díla jsou rozepsány v tabulce: 

 

Fáze Dokument  
Specifikace - 

označení 

A. Předinvestiční 

1. Iniciování Investiční záměr JKSO, CZ-CC 

2. Definování Propočet JKSO 

3. Plánování Souhrnný rozpočet JKSO, FD, CPV 

B. Investiční 

4. Zadávání Nabídkový rozpočet TSKP, CPV 

5. Příprava provádění Smluvený rozpočet TSKP, TE 

6. Provádění (realizace) Rozpočet čerpaných nákladů TSKP, TE 

7. Zkušební fáze (ověření) Rozpočet konečného provedení TSKP, FD, CPV 

C. Provozní 
8. Užívání Rozpočet provozních nákladů FD 

9. Údržba Rozpočet nákladů na údržbu FD 

10. Opravy Rozpočet nákladů na opravy FD 
D. Likvidační 11. Likvidace Rozpočet likvidace JKSO, CZ- CC 

Tabulka 6.2 - Dokumenty obsahující odhad nákladů stavebního díla 
[Zdroj: Ceny ve stavebnictví [2] 

Zkratky: 

JKSO  Jednotná klasifikace stavebních objektů 
CZ-CC  Klasifikace stavebních děl 
FD  Funkční díly 
TE  Technologické etapy 
CPV  Společný slovník pro veřejné zakázky 
TSKP  Třídník stavebních konstrukcí a prací  
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Technologické etapy 
V rámci projektu výstavby při provádění stavební činnosti se strukturuje věcné plnění 
v závislosti na čase. Vstupní údaje pro tuto etapu výstavby vycházejí z údajů 
strukturovaných v přípravných etapách, z tohoto důvodu je třeba, aby byly struktury 
kompatibilní. 
 
Funkční díly (FD) 
Projekt výstavby strukturuje stavební objekt z věcného hlediska na funkční díly. Třídění 
na funkční díly je vhodné pro stanovení životnosti stavby. Životnost jednotlivých 
funkčních dílů může být různá. V průběhu užívání stavby dochází k obměnám jejich 
jednotlivých částí a tím i ke změně celkového technologického stavu stavby. Údaje o 
těchto změnách specifikují i případné poruchy staveb. Vedle technických údajů vstupují 
i údaje ekonomické, oceněním prováděných změn. I zde musí platit, že systém je 
kompatibilní a srozumitelný pro zúčastněné subjekty a pro potřeby řízení a sledování 
vybraných ukazatelů, např. životnosti. Funkčním dílem jsou například základy, 
schodiště, stropní systémy a další. 
 
Činnosti 
Z hlediska věcného plnění v rámci technologické etapy nebo funkčního dílu probíhají 
procesy, které jsou určitého rozsahu a kvality. Pro jejich vymezení je vhodné používat 
rovněž systém klasifikací. Tyto klasifikace by měly zohledňovat i možnosti variability 
vstupů na zajištění výše uvedených procesů jak z hlediska technického (kvalita, 
užitečnost) tak i z navazujícího ekonomického hlediska, tj. možnosti ocenění procesů a 
jejich vstupů. Klasifikace by měly být čitelné a srozumitelné pro výše uvedená hlediska. 
[4] 

6.1.4 Statistika 

Vydání klasifikací oznamuje ČSÚ ve Sbírce zákonů s uvedením místa, kde jsou 
klasifikace k dispozici. Všechny platné statistické klasifikace jsou závazné pro orgány 
vykonávající státní statistickou službu (ČSÚ, ministerstva a pověřené organizace) pro 
zpravodajské jednotky, které poskytují údaje pro statistická zjišťování prováděná státní 
statistickou službou. Uživatelé mohou zakládat na svých systémech, pokud jim 
závazné systémy nevyhovují. 
Cenová statistika šetří cenové údaje a z nich určuje cenovou hladinu formou cenových 
indexů. Ceny zboží a služeb mohou být různé časové i geograficky. Úkolem statistiky 
je zjišťování stavu a vývoje cen a cenových hladin podle klasifikačních hledisek. 
Šetření cen stavebních prací probíhá ve čtvrtletních intervalech. Základním časovým 
údajem je tedy čtvrtletí. Šetření je prováděno u vybraných subjektu, jejichž náplní 
činnosti je poskytování výkonu klasifikovaných v Klasifikaci produkce (CZ-CPA) v sekci 
F a v Klasifikaci stavebních děl (CZ-CC). 
Cenové statistiky jsou od roku 2004 zveřejňovány v publikaci ČSÚ s názvem Indexy 
cen stavebních prací a stavebních objektů. Sběr dat pro výpočet indexů zajišťuje 
Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací Ceny stav 1-04. Respondenti obdrží 
dle vypovídající schopnosti firmy formuláře ke sledovanému období. Výsledky šetření 
jsou uváděny v publikačních tabulkách formou 4-tří řad indexů. Za vykazovanou cenu 
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se pro účely tohoto statistického zjišťování považuje cena bez daně z přidané hodnoty 
DPH. 

6.1.5 Komplexní klasifikace budov 

Pro vytvoření komplexního třídění budov lze využít existující klasifikace a třídníky 
(JKSO, CZ-CC a TSKP), chybí dotvořit třídění funkčních dílů (FD) a třídění 
pasportizace (PAS).  
 
Budovy se třídí takto: 

JKSO, CZ-CC   stavební dílo 
FD      funkční díly 
TSKP    konstrukční díly  
KPM    konstrukční a materiálové prvky 
PAS    pasportizace: členění podle sekce, patra, místnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

7 LEGISLATIVA 

Kapitola se zaměřuje na používání klasifikací v legislativě České republiky. (Oceňování 

nemovitostí, zatřiďování hmotného majetku do odpisových skupin, režim přenesené 

daňové povinnosti ve stavebnictví, veřejné zakázky a statistika ve stavebnictví). 

7.1 Oceňování nemovitostí 

Znalecké posudky se vypracovávají dle vyhlášky Ministerstva financí České republiky 
č.3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997Sb.,               
o oceňování majetku. Posledně aktualizován zákonem 350/2012 Sb. V příloze č. 5        
k vyhlášce 3/2008Sb. jsou základní ceny staveb inženýrských a speciálních. Například 
Věže, stožáry, komíny a odplynovače rozepsané v tabulce s uvedenou cenou za 1 m3 

obestavěného prostoru. Objekty jsou v tabulce zatříděny dle klasifikace SKP a CZ-CC. 
Dále v tabulce nalezneme konstrukční charakteristiky objektů, které jsou v příloze 
rozepsány.  

 

Tabulka 7.1- Příloha č. 5 k vyhlášce 3/2008 Sb. 
[Zdroj: www.zakonyprolidi.cz] 

7.2  Zatřídění do odpisových skupin  

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů upravuje daně 
z příjmů fyzických osob i právnických osob. Zákon jasně vymezuje poplatníky daně, co 
je a není předmětem daně a příslušné sazby daně. Dále předpis definuje příjmy 
osvobozené od daně, daňovou ztrátu a třídění hmotného majetku do odpisových 
skupin. 
  
Stavební dílo se zařazuje do odpisové skupiny podle jeho hlavního užívání v souladu 
se zvláštní právním předpisem. Při užívání budovy k několika účelům je pro zařazení 
do odpisové skupiny rozhodující převažující podíl užívání na celkové využitelné 
podlahové ploše.  

Pro některé účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Od 31. 12. 2011 Český účetní standard č. 708 se zavádí 
povinné odepisování dlouhodobého majetku i pro obce, které zatím účetně 
neodepisovaly. Hmotný majetek je nutno zatřídit dle kategorizace majetku a zatřídit je 
do jedné ze sedmi odpisových skupin, v tabulce 7.2 je vypsaná 7. odpisová skupina. 
Kategorizace majetku se skládá z klasifikace produkce CZ-CPA a klasifikace 
stavebních děl CZ-CC. V tabulce je rozepsaná účetní skupina číslo 7, zatřiďující 
stavební díla dle CZ-CC. 
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Účetní odpisová skupina VII 
Kód CZ-CC Název 
11 Budovy bytové 
11.10.11 Budovy jednobytové 
11.10.12. Budovy jednobytové se služebním vybavením 
11.10.21 Chalupy pro rekreaci jednobytové 
11.10.22 Chaty pro rekreaci jednobytové 
11.21.11 Budovy dvoubytové 
11.21.12 Budovy dvoubytové se služebním vybavením 
11.21.21 Chalupy pro rekreaci dvoubytové 
11.21.22 Chaty pro rekreaci dvoubytové 
11.22.11 Budovy tří a vícebytové 
11.22.21 Chalupy pro rekreaci tří a vícebytové 
11.22.22 Chaty pro rekreaci tří a vícebytové 
11.30.11 Budovy se službami sociální péče 
11.30.12 Budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod. 
11.30.19 Budovy bytové ostatní j.n. 

Tabulka 7.2 -  Účetní skupina č. 7 
[Zdroj: Český účetní standard č. 708] 

7.3 Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví 

Nejvýznamnější daní z obratu je v současné době daň z přidané hodnoty, používaná 
státy Evropské unie. Zavedení systému daně z přidané hodnoty je dokonce podmínka 
členství v Evropské unii. Daň z přidané hodnoty je rezistentní k daňovým únikům, i tak 
se členské státy EU potýkají s těmito daňovými úniky. Společnosti většinou využívají 
nedokonalosti legislativy. Značná pozornost se věnuje novým předpisům v daňové 
oblasti. Novela zákona o DPH s účinností k 1. 4. 2011 nově zavádí v § 92a režim 
přenesení daňové povinnosti pro dodání zlata, dodání zboží uvedeného v příloze č. 5, 
převod povolenek na emise skleníkových plynů, a od 1. 1. 2012 na stavební a 
montážní práce. Nejdůležitější právní normou, která režim upravuje, je novela zákona o 
DPH č. 235/2004 Sb., v souladu s evropskou směrnicí rady 2006/112/ES o společném 
systému daně z přidané hodnoty. Dalším důležitým dokumentem upravujícím 
podmínky režimu přenesení daňové povinnosti je Informace GFŘ a MF k režimu 
přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví ze dne 9. listopadu 2011. 
 
Na rozdíl od běžného mechanizmu uplatňování DPH, kdy povinnost přiznat a zaplatit 
daň na výstupu za uskutečněné zdanitelné plnění má poskytovatel plnění (plátce, který 
zdanitelné plnění uskutečnil), v režimu přenesení daňové povinnosti je povinen přiznat 
daň plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno. Tento plátce uvede na 
daňovém dokladu základ daně. Nemusí uvést sazbu daně a neuvádí výši daně, dále 
musí uvést na dokladu „daň odvede zákazník“.  
 
Nedůležitějším úkonem při používání režimu přenesení daňové povinnosti ve 
stavebnictví je správné určení předmětu daně.  
Předmětem zdanění v režimu přenesení daňové povinnosti podle §92e je poskytnutí 
stavebních a montážních prací, které jsou uvedeny v klasifikaci produkce CZ-CPA, 
publikované Českým statistickým úřadem, pod kódy skupin 41, 42 a 43.  



 

 
Kód CZ-CPA 41 –
developerských subjektů v oblasti bytových a nebytových stavebních projektů.
Kód CZ-CPA 42 – inženýrské stavby a jejich výstavba. Zároveň tento oddíl zahrnuje 
služby developerských subjektů v oblasti inženýrského stavitelství.
Kód CZ-CPA 43 –
elektroinstalační, instalatérské, topenářské, 
obkladačské, sklenářské, pokrývačské, izolační, betonářské, zednické, a dále mj. 
montáž ocelových konstrukčních prvků, prefabrikovaných dílů, stavbu a demontáž 
lešení a pracovních plošin a také instalaci topení, výtahů, kli
chladících zařízení apod.
 

Obrázek 7.1

 

V informaci GFŘ a MF nalezneme některé příklady stavebních prací, na které se 
nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti (v závorce uveden kód klasifikace CZ
CPA):  
 
vrtné práce související s těžbou ropy a zemního plynu (09.10.11) 
zkušební vrty během dů
instalace elektromotorů, generátorů a transformátorů v elektrárnách (33.20.50) 
údržba a opravy průmyslových kotlů (33.12.14) 
instalace, opravy a údržba průmyslových klimatizačních a chladících zařízení 
(33.12.18, 33.20.29) 
čištění komínů (81.22.13) 
montáž volně stojícího nábytku (95.24.10)
pronájem lešení nezahrnující jeho postavení a demontáž (77.32.10) 
prefabrikované stavební dílce z betonu (23.61.12) 
beton připravený k lití (23.63.10) 
půjčování stavebních strojů a vybavení 
instalace průmyslových strojů a zařízení (33.2), instalace parních kotlů (kromě kotlů pro 
ústřední topení), instalace potrubních systémů v průmyslových závodech (33.20.11), 
instalace kancelářských a účetnických strojů (33.20.21) 
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– zahrnuje budovy a jejich výstavbu. Patří sem také služby 
developerských subjektů v oblasti bytových a nebytových stavebních projektů.

inženýrské stavby a jejich výstavba. Zároveň tento oddíl zahrnuje 
služby developerských subjektů v oblasti inženýrského stavitelství.

– specializované stavební práce, tj. demoliční, průzkumné, 
elektroinstalační, instalatérské, topenářské, plynařské, truhlářské, malířské, 
obkladačské, sklenářské, pokrývačské, izolační, betonářské, zednické, a dále mj. 
montáž ocelových konstrukčních prvků, prefabrikovaných dílů, stavbu a demontáž 
lešení a pracovních plošin a také instalaci topení, výtahů, klimatizačních, ventilačních a 
chladících zařízení apod. [11][12] 

Obrázek 7.1 - Schéma přenesení daňové povinnosti
[Zdroj: vlastní] 

V informaci GFŘ a MF nalezneme některé příklady stavebních prací, na které se 
nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti (v závorce uveden kód klasifikace CZ

vrtné práce související s těžbou ropy a zemního plynu (09.10.11) 
zkušební vrty během důlní činnosti (09.90.1)  
instalace elektromotorů, generátorů a transformátorů v elektrárnách (33.20.50) 
údržba a opravy průmyslových kotlů (33.12.14)  
instalace, opravy a údržba průmyslových klimatizačních a chladících zařízení 
(33.12.18, 33.20.29)  
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montáž volně stojícího nábytku (95.24.10) 
pronájem lešení nezahrnující jeho postavení a demontáž (77.32.10) 
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beton připravený k lití (23.63.10)  
půjčování stavebních strojů a vybavení bez obsluhy (77.32.10)  
instalace průmyslových strojů a zařízení (33.2), instalace parních kotlů (kromě kotlů pro 
ústřední topení), instalace potrubních systémů v průmyslových závodech (33.20.11), 
instalace kancelářských a účetnických strojů (33.20.21)  

budovy a jejich výstavbu. Patří sem také služby 
developerských subjektů v oblasti bytových a nebytových stavebních projektů. 
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matizačních, ventilačních a 

 

Schéma přenesení daňové povinnosti 

V informaci GFŘ a MF nalezneme některé příklady stavebních prací, na které se 
nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti (v závorce uveden kód klasifikace CZ-
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instalace průmyslových strojů a zařízení (33.2), instalace parních kotlů (kromě kotlů pro 
ústřední topení), instalace potrubních systémů v průmyslových závodech (33.20.11), 
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sanace a čištění zeminy, vody, vzduchu a budov (39.00.1)  
architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy (71)  
služby související s úpravou krajiny (81.30.10)  [11] 
 

7.4 Veřejné zakázky 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  

Zadávací dokumentace veřejných zakázek musí být tříděny dle Společného slovníku 
pro veřejné zakázky - Common Procurement Vocabulary (CPV) a v případě staveb        
i kód Klasifikace stavebních děl (CZ-CC). Ve formulářích týkajících se veřejných 
zakázek se používají i jiná třídění například klasifikace území CZ-NUTS. 

Cenová soustava ÚRS splňuje nové legislativní požadavky podle novely zákona         
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách účinné od 1. 4. 2012 a prováděcí vyhlášky       
č. 230/2012 Sb. o veřejných zakázkách účinné od 1. 9. 2012. Zadavatelům veřejných 
zakázek a zpracovatelům zadávací dokumentace poskytuje všechny nezbytné 
podklady pro sestavení soupisu prací při tvorbě zadání veřejných zakázek a 
vyhodnocení nabídek. Společnost RTS s.r.o. také splňuje podmínky pro sestavení 
soupisu prací pro veřejné zakázky. 

 

7.5 Vyplňování statistických výkazů ve firmách 

Český statistický úřad stanovuje zpravodajskou povinnost na základě §10, §11 a §15 
zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Podle 
tohoto zákona vydává ČSÚ před začátkem každého kalendářního roku (do 30. 11.) po 
předchozím schválení Parlamentem ČR ve Sbírce zákonů Vyhlášku, kterou se stanoví 
Program statistických zjišťování na rok. V tomto Programu je pro každé statistické 
zjišťování uveden okruh zpravodajských jednotek, kterých se vyplnění a předložení 
konkrétních výkazů týká. Kritériem pro to, které výkazy bude zpravodajská jednotka 
předkládat, je její zařazení podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) a dále 
pak, zda konkrétní zjišťování je vyčerpávající (plošné) nebo výběrové, přičemž 
výběrové soubory jednotek se stanoví na základě matematicko-statistických metod 
(jsou pro každé ekonomické odvětví odlišné). [5] 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

8 PŘÍKLADY TŘÍDĚNÍ 

Tato část je rozdělena na dvě kapitoly. Kapitola 8.1 je zaměřena na názornou ukázku 
zatřídění několika realizovaných stavebních děl do klasifikace JKSO, CZ-CC a SKP-46 
(KSD). Stavební díla jsou vybrána z Katalogu staveb a objektů. V kapitole 8.2 je pro 
seznámení s třídníkem TSKP a SfB zatříděna subdodávka obkladačských prací. 

8.1 Převodníky mezi klasifikacemi stavebních děl 

Pro tento úkol praktické části jsou použity konkrétní stavební objekty, které jsou 
jednotlivě zatříděny do klasifikace CZ-CC, JKSO a SKP – 46 (KSD). Pro názornost 
zatřídění stavebních objektů do těchto tří klasifikací (viz tab. 8.2), je vybráno 10 
příkladů stavebních objektů z Katalogu staveb a objektů (viz tab. 8.1). Katalog je 
alternativou technicko-hospodářských ukazatelů. Tento projekt byl spuštěn v roce 2004 
a je určen všem, kteří hledají prvotní informace o předpokládané ceně stavebního díla. 
Jedná se o objemové ukazatele sestavené podle klasifikace JKSO a CZ-CC. 
Elektronický Katalog staveb a objektů je zpracován na základě technických a cenových 
informací z již realizovaných staveb. Katalog člení stavby podle objektů 
s rekapitulacemi, podle funkčních dílů a řemesel podložených položkovým rozpočtem. 
Přehlednou formou uvádí cenové údaje od celkové stavby, rozhodujících stavebních 
konstrukcí, přes ceny za měrnou jednotku, účelovou jednotku až do jednotlivých 
stavebních dílů objektů.  
Data jsou v katalogu průběžně doplňována a aktualizována. Tato struktura informací 
umožňuje uživateli katalogu zobrazit stavbu nejvíce podobnou jeho vlastnímu záměru. 
Tento model může být podkladem pro výpočet ceny stavebního díla ve fázi 
rozhodování. Katalog staveb a objektů je volně přístupná internetová aplikace, která je 
součástí stavebního internetového portálu České stavební standardy 
www.stavebnistandardy.cz.[13] 

 

Konkrétní příklady objektu 
1 Přístavba tělocvičny u ZŠ Petřiny - Jih, Praha 
2 Centrum zdraví, Prostějov 
3 Relaxační a turistické centrum Hornolidečská, chaty, Zlínský kraj 
4 Stravovací pavilon, Olomouc 
5 Bytový dům Bystřice p. Hostýnem, Terénní a sadové úpravy 
6 Sportovní areál u ZŠ Napajedla, Fotbalové hřiště s umělým povrchem 
7 Rekonstrukce nábřeží Dr. Edvarda Beneše, Most Lipník nad Bečvou 
8 Domov důchodců Blansko, kanalizace dešťová 
9 Domov důchodců Blansko, plynovod 

10 6 bytových jednotek - obec Nížkovice 
Tabulka 8.1- Konkrétní příklady z Katalogu staveb a objektů 

[Zdroj: http://www.stavebnistandardy.cz] 
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JKSO Název CZ-CC Název SKP- 46  Název 

1 801 51 
Budovy 
tělocvičen  

126 511 
Budovy pro halové 
sporty  

46.21.61.1 
Tribuny 
stadionů 
(kromě ploch) 

2 801 12 

Budovy 
zdravotnických 
středisek a 
poliklinik  

126 412 

 Budovy 
zdravotnických 
středisek, poliklinik 
a odborných 
zdravotnických 
zařízení  

46.21.18.1 
Budovy pro 
zdravotní péči 

3 801 77 
Budovy pro 
společnou 
rekreaci  

121 211 
 Budovy ostatní pro 
krátkodobé 
ubytování 

46.21.19.9 Budovy ostatní  

4 802 32 
Haly pro 
společné 
stravování  

126 179 
Podzemní budovy 
pro společenské a 
kulturní účely 

46.21.22.4 

Objekty 
podzemní 
(kromě 
důlních) 

5 823 27 
Terénní a sadové 
úpravy 

241 211 Parky a zahrady  46.23.22.1 Parky 

6 823 33 Plochy hřišť  241 112 
Plochy hřišť a 
cvičišť  

46.23.21.2  
Plochy hřišť a 
cvičišť 

7 928 31 

Opravy a údržba 
objektů 
inženýrských 
staveb  

242 089 
Ostatní inženýrské 
stavby  

46.21.64.9 

Díla 
inženýrská 
ostatní a 
budovy  

8 827 29 
Kanalizace 
dešťová 

222 319 
Vedení kanalizace 
místní trubní  

46.21.41.9  
Vodovody a 
kanalizace 
trubní  

9 827 59 Plynovod 222 119 
Vedení ostatních 
plynů místní trubní  

46.21.41.9 
Vodovody a 
kanalizace 
trubní  

10 803 55 
Domy izolované 
mimo bodových  

112 212 
Budovy tří a 
vícebytové - 
netypové 

46.21.12.2 
Domy 
vícebytové 
netypové 

46.21.12.3 
Domy rodinné 
tříbytové 

Tabulka 8.2 - Konkrétní objekty zatříděné do klasifikací 
[Zdroj: vlastní] 

8.2  Příklad zatřídění stavebních konstrukcí a prací dle TSKP a SfB 

Pro seznámení se začleněním stavebních konstrukcí a prací je v této části ukázkový 
položkový rozpočet obkladačských prací zatříděný do Třídníku stavebních konstrukcí a 
prací pomocí programu KROSplus od firmy ÚRS Praha a pro porovnání 
v mezinárodním třídícím systému SfB v programu EuroCalc3 od firmy Callida. Jak se 
v těchto třídnících člení stavební práce a materiály je znázorněno ve schématu. 
Schéma znázorňuje třídění obkladačských prací do kódů dle TSKP a SfB. Použitý 
materiál se v třídníku TSKP zatřiďuje dle Sborníku plánovaných cen materiálů SPCM a 
v SfB jsou kódy obkladů a dlažeb obdobný jako u třídění prací. Tabulka 8.3 na toto 
schéma navazuje podrobnějším členěním jednotlivých položek rozpočtu. Třídníky jsou 
si pojmenováním názvů velice podobné 

. 
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Stavební práce Materiál 

TSKP SPCM 

PSV 580-590 Stavební hmoty 

77 Podlahy 78 Dokončovací práce 597 Stavební keramika 

771 Podlahy z dlaždic 781 Obklady 
  SfB stejné kódování materiálů jako u st. prací 

4 Úpravy povrchů 
  43 Nášlapné vrstvy podlah 41 Vnitřních stěn 
  432 Dlažby 422 Obklady bezespáré 
   

Kód TSKP Kód SfB Název položky  m.j. 

711 432 Dlažby 

K 771473112 422Sg2020 Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených m 

M 597613350 432Sg3126 Sokl RAKO - podlahy ATRIUM (barevné) 44,5 x 8,5 x 1 cm  kus 

K 771573112 432Sg2060 Montáž podlah keramických režných hladkých m2 

M 597612970 432Sg3122 
Dlaždice keramické RAKO - podlahy ATRIUM (barevné) 
44,5 x 44,5 x 1 cm  m2 

K 771591111 436Vv6040 Podlahy penetrace podkladu m2 

K 998771101 432aZ0010 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic t 

 
781 422 Obklady 

K 781413111 422Sg3070 Montáž obkladaček vnitřních pórovinových m2 

M 597610280 422Sg2202 
Obkládačky keramické RAKO - koupelny LINEA (barevné) 
25 x 33 x 0,7 cm  m2 

M 597610750 422Sg2258 
Obkládačky keramické RAKO - koupelny MIKADO  
(barevné) 19,8 x 39,8 x 0,7 cm  m2 

K 781495111 422Vv9010 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 

K 998781101 412Az0010 Přesun hmot tonážních pro obklady keramické t 

K 
 

konstrukce 

M materiál 
Tabulka 8.3 - Obkladačské práce dle TSKP a SfB 

[Zdroj: Eurocalc3 a KROSplus] 
 

 

 

 

 

 



 

9 STANOVENÍ 

V kapitole 9.1 se nachá
kapitoly. V kapitole 9.2 
pomocí cenového ukazatele. Kapitola 9.3 
různých období. Ke zjištění c
konstrukcí a prací.  

9.1 Popis rodinného domu

Rodinný dům Praha, Čimice
vystupují dvě jednopodlažní 
ulice a obytný prostor směrem do zahrady. V
místnost, garáž, WC
s třemi ložnicemi, koupelnou a WC.

Rodinný dům je navržen z
silikonovou tenkovrstvou omítkou. 
cembonitovým obkladem. Objekt bude založen na základových pasech. Stropní 
konstrukce budou keramické s
navrženy z plechu Rheinzink. Hydroizolace ploché střechy je navržena z
PVC a bude opatřena stabilizační vrstvou kameniva 

Navrhovaná stavba bude sloužit k
nebude probíhat. 

Vytápění bude teplovodní s

Zastavěná plocha 

Obestavěný prostor 
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 CEN RD VE FÁZI INVESTIČNÍHO ZÁ

kapitole 9.1 se nachází stručný popis objektu, ke kterému se vztahují následující 
. V kapitole 9.2 zjišťuji cenu stavebního objektu ve fázi investičního záměru 

pomocí cenového ukazatele. Kapitola 9.3 obsahuje zjišťování ceny objektu z
různých období. Ke zjištění ceny objektu je použito indexů cen stavebních děl, 

Popis rodinného domu Praha, Čimice 

Praha, Čimice je navržen jako dvoupodlažní kompaktní celek, z
vystupují dvě jednopodlažní části, na nichž jsou navrženy terasy. 
ulice a obytný prostor směrem do zahrady. V 1.NP je navrženo zádveří, technická 

WC, obytný prostor s kuchyní. V 2.NP je navržena ložnicová část 
třemi ložnicemi, koupelnou a WC. 

Rodinný dům je navržen z cihelného zdiva s kontaktním zateplovacím systémem a 
ilikonovou tenkovrstvou omítkou. Obvodové stěny v úrovni 2.NP budou obloženy 

cembonitovým obkladem. Objekt bude založen na základových pasech. Stropní 
konstrukce budou keramické s přibetonováním. Klempířské konstrukce bud

plechu Rheinzink. Hydroizolace ploché střechy je navržena z
PVC a bude opatřena stabilizační vrstvou kameniva – kačírek. 

Navrhovaná stavba bude sloužit k čistě obytnému účelu, žádný výrobní provoz zde 

teplovodní s plynovým kondenzačním kotlem. 

  89,3 m2 

  568,0 m3  

Obrázek 9.1 Situace RD 
[Zdroj: Vlastní] 

 

FÁZI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU 
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plechu Rheinzink. Hydroizolace ploché střechy je navržena z měkčeného 

čistě obytnému účelu, žádný výrobní provoz zde 
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9.2 Odhad ceny rodinného domu ve fázi plánování 

Pro potřeby hrubého ocenění stavebních objektů ve fázi investičního záměru, 
územního rozhodnutí popř. stavebního povolení nebo znaleckém oceňování, kdy 
nejsou k dispozici potřebné projektové údaje pro podrobné ocenění, slouží rozpočtové 
ukazatele. Na základě dlouhodobých statistik cen a stavebních objektů jsou na 
reprezentativních položkových rozpočtech sledovány náklady podle jednotlivých druhů 
staveb a z množiny cenových údajů jsou následně stanoveny průměrné hodnoty na 
měrnou jednotku odpovídající danému druhu staveb. Údaje pro jednotlivé stavební 
obory tvoří pouze statistickou průměrnou veličinu a jejich použití je spíše teoretické. 
Běžná odchylka je obvykle ±15 % od skutečné rozpočtované ceny. Odchylka, ale může 
být až 25 %. Odchylka se odvíjí podle technické a technologické náročnosti realizace 
konkrétní stavby a podle standardu případně nadstandardu jejího vybavení. 

Základní třídění vychází z Jednotné klasifikace stavebních objektů JKSO. Cenový údaj 
je evidován podle převažující konstrukčně materiálové charakteristiky. 

Cenové ukazatele nalezneme v každoročně vydávané publikaci Katalogy cen 
stavebních prací vydávanou firmou ÚRS Praha nebo na internetových stránkách 
www.stavebnistandardy.cz spravované firmou RTS. Cenové ukazatele vyjadřují 
hodnotu Základních rozpočtových nákladů (ZRN). Neobsahují tedy žádné vedlejší 
rozpočtové náklady (VRN), které je nutno v rámci propočtu dokalkulovat podle 
konkrétních podmínek zamýšlené stavby (vlivy území, zařízení staveniště, případně 
jiné vlivy mající vztah k ceně stavby) a neobsahují rovněž žádnou rezervu nezbytnou 
ke korekci předpokládané chybové odchylky. Cena projektových a inženýrských prací 
se stanovuje dle Výkonového a honorářového řádu vydávaného ČKAIT. Ceny podle 
rozpočtových ukazatelů jsou bez daně z přidané hodnoty DPH.  

Odhadní cena (viz tab. 9.1) ve fázi investorského záměru dle rozpočtového ukazatele 
od firmy RTS pro rok 2010: 

Kód JKSO Název JKSO 

803 611 1 Rodinné domy jednobytové, izolované, zděné, novostavba 

    
Objem m.j. Cena/m.j. Celková cena ZRN 

568 m3 4640,00 Kč       2 635 520,00 Kč  
Tabulka 9.1 Rozpočtový ukazatel bytového domu [Zdroj: vlastní] 

 
Cena zjištěna z položkového rozpočtu byla 2 466 711 Kč v roce 2010. Tudíž odhadní 
cena se od ceny zjištěné z položkového rozpočtu liší o 7 %.  
 
 
 



 

9.3 Přepočet časových řad indexů cen ve stavebnictví

Pro srovnání cen ve stavebnictví se používají 
objektu je často známa z
přepočet se užívají cenové indexy.
procent se ve sledova
cen v porovnání s cenovou hladinou ve srovnávacím období. Srovnávacím obdobím je 
období předchozího roku
Český statistický úřad 
statistických výkazů. 

Graf 9.1 znázorňuje vývoj cenových indexů stavebních děl dle klasifikace CZ
roku 2004 do konce roku 2012.

Graf 
[Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/tab/160028FFE8

 
Indexy cen stavebních prací a stavebních děl se počítají na matematickém modelu, 
který obsahuje soupis vybraných jednotkových stavebních a montážních prací. Cenový 
index reprezentanta se počítá jako aritmetický průměr průměrů cen
stavebních prací za měrnou jednotku za období, ve kterém cenu zjišťujeme a za 
období ve kterém cenu známe. Index se vyjadřuje v
jsou systémem vah agregovány 
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Přepočet časových řad indexů cen ve stavebnictví

cen ve stavebnictví se používají výsledky statistick
je často známa z jiného období, než ke kterému se provádí ocenění. 

přepočet se užívají cenové indexy. Změna hodnoty cenového indexu
se ve sledovaném období zvýšila nebo snížila průměrná cenová hladina těchto 

cen v porovnání s cenovou hladinou ve srovnávacím období. Srovnávacím obdobím je 
období předchozího roku, čtvrtletí nebo rok 2005. 
Český statistický úřad zpracovává cenové indexy čtvrtletně na základě zpracovaných 

. Indexy také zpracovává společnost ÚRS Praha pololetně.

Graf 9.1 znázorňuje vývoj cenových indexů stavebních děl dle klasifikace CZ
roku 2004 do konce roku 2012. 

Graf 9.1 Indexy cen stavebních děl – meziroční změny
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/tab/160028FFE8

 

Indexy cen stavebních prací a stavebních děl se počítají na matematickém modelu, 
který obsahuje soupis vybraných jednotkových stavebních a montážních prací. Cenový 

entanta se počítá jako aritmetický průměr průměrů cen
za měrnou jednotku za období, ve kterém cenu zjišťujeme a za 

období ve kterém cenu známe. Index se vyjadřuje v procentech. Indexy reprezentantů 
jsou systémem vah agregovány jako vážený aritmetický průměr do vyšších kumulací.

Přepočet časových řad indexů cen ve stavebnictví 

statistických zjišťování. Cena 
jiného období, než ke kterému se provádí ocenění. Pro 

Změna hodnoty cenového indexu udává, o kolik 
ném období zvýšila nebo snížila průměrná cenová hladina těchto 

cen v porovnání s cenovou hladinou ve srovnávacím období. Srovnávacím obdobím je 

základě zpracovaných 
společnost ÚRS Praha pololetně.  

Graf 9.1 znázorňuje vývoj cenových indexů stavebních děl dle klasifikace CZ-CC od 

 

 

roční změny 
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/tab/160028FFE8] 

Indexy cen stavebních prací a stavebních děl se počítají na matematickém modelu, 
který obsahuje soupis vybraných jednotkových stavebních a montážních prací. Cenový 

entanta se počítá jako aritmetický průměr průměrů cenových indexů 
za měrnou jednotku za období, ve kterém cenu zjišťujeme a za 

procentech. Indexy reprezentantů 
jako vážený aritmetický průměr do vyšších kumulací. 
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Zjišťovaná cena stavební práce obsahuje kromě zabudovaného i spotřebovaného 
materiálu veškeré náklady nutné k realizaci sledované činnosti, ale bez nákladů na 
zařízení staveniště a DPH.  
 
Pro výpočet cenového indexu je použit vzorec: 

I =
�����		
�����é��	�����í

�����		����á��é��	�����í	
            (9.1) 

Například, pro zjištění ceny za soubor klempířských prácí ve 4. čtvrtletí roku 2012, je-li 
známa cena za soubor klempířských prací v 1. čtvrtletí roku 2012.  

Cena za tento soubor klempířských prací v 1. čtvrtletí roku 2012 byla 65 300,- 
Kč/soubor. 

Období Název klasifikace Kód klasifikace Index 

4. Q 2012 TSKPstat 764 119,9 
1. Q 2012 TSKPstat 764 120,4 
 

Vzájemný poměr je  I =
���,�

���,�
= 0,996 

Přepočtená cena v roce 2012 je: 65 300,- Kč x 0,996= 65 039 Kč/soubor 

V tohoto výpočtu jsme zjistili, že by cena za soubor klempířských prací byl ke konci 
roku 2012 o 261 Kč nižší.  

9.3.1 Přepočet ceny rodinného domu Praha, Čimice  

Položkový rozpočet pro novostavbu rodinného domu byl vytvořen v červnu roku 2010. 
Jelikož firma dostala na tento rodinný dům stavební povolení až v roce 2012, je 
potřeba zjistit, jak se cena změnila po dvou letech. Pro zjištění ceny v roce 2012 lze 
použít dvou způsobů zmíněných v následujících odstavcích. Indexní schémata jsou 
vypracovaná na základě položkového rozpočtu rodinného domu. 
 
Zjišťovanou cenu ve 4. čtvrtletí roku 2012 lze zjistit dvěma způsoby: 
 

1. Způsob s použitím indexů cen stavebních konstrukcí a prací 

Od roku 1992, kdy byla zrušena regulace cen stavebních prací, jsou ceny tvořeny jako 
smluvní mezi dodavatelem a odběratel. Za tuto dobu se metodiky a popisy 
reprezentantů měnily. Musel se také několikrát změnit váhový systém. Do roku 1994 se 
používal Třídník stavebních konstrukcí a prací TSKP. Od roku 1994 do roku 2004 ČSÚ 
pro zpracování informací o cenách stavebních prací používal SKP-45.  

Od 1. 1. 2012 po revizi v roce 2010 a 2011 začal ČSÚ používat číselníky TSKPstat pro 
popis reprezentantů čtvrtletního šetření o pohybu cen stavebních prací Ceny Stav 1-04 
a publikačních tabulek z tohoto šetření. Zdrojem dat pro TSKPstat je Třídník 
stavebních konstrukcí a prací cenového systému ÚRS, jehož správcem je společnost 
ÚRS Praha a.s. Do roku 2011 byla v tomto šetření používána klasifikace CZ-CPA. Pro 
přecenění objektu z let před 2011, například mezi lety 2010 a 2012 je třeba použít 
převodník mezi klasifikací CZ-CPA a Třídníkem stavebních konstrukcí a prací 
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TSKPstat. Převodník mezi TSKPstat a CZ-CPA je těžko dohledatelný. Výkaz 
Čtvrtletního šetření o pohybu cen stavebních prací v letech 2012 a 2013 -  Ceny Stav 
1-04 je jediné místo, kde je tento převod zveřejněn. Dle mého názoru je klasifikace  
CZ-CPA pro popis reprezentantů šetření cen stavebních konstrukcí a prací méně 
vhodná. Pro účastníky stavebního trhu je číselník TSKPstat dobrým krokem pro 
získávání údajů o pohybu cen stavebních prací v ČR. Klasifikace CZ-CPA musí být i 
nadále ve zjišťování indexů cen stavebních prací používaná z důvodu mezinárodního 
srovnávání. V tabulce 9.4 nalezneme převodník mezi tříděním konstrukcí a prací. 
Převodník je na základě položek vyskytujících se v rozpočtu rodinného domu Praha, 
Čimice. 
 
Postup zjištění sledované ceny dle Indexu stavebních konstrukcí a prací (tab. 9.2 a 

9.3): 

 
Na základě položkového rozpočtu se soupisem jednotlivý konstrukcí a prací lze tento 
způsob zjištění ceny objektu provést. V prvním kroku je důležité správně převést tento 
soupis z TSKPstat do klasifikace CZ-CPA. Každé položce se vyhledá příslušný index 
sledovaného a srovnávaného období. Dále se přiřadí srovnávanému období z rozpočtu 
částky v korunách jako hodnoty vah. Vyhledané indexy mezi sebou vydělíme podle 
vzorce (9.1) a zjistíme počítaný index, kterým vynásobíme částku ze srovnávaného 
období. Tímto krokem zjistíme cenu jednotlivých položek ve sledovaném období. Po 
sečtení přepočtených vah získáme výslednou cenu objektu ke sledovanému období. 
Po vydělení celkové ceny objektu ve sledovaném a srovnávaném období, získáme 
sledovaný index v procentech.  
 

2. Způsob s použitím indexů stavebních děl 

V roce 1994 se začala používat pro třídění stavebních děl klasifikace SKP-46 (KSD). 
Podle požadavku Eurostatu v roce 2004 musel ČSÚ přejít z SKP-46 na mezinárodní 
klasifikaci CZ-CC. V tomto případě při vyhledávání dat z let minulých je potřeba použít 
převodník mezi klasifikací SKP-46 a CZ-CC. Tento převod je aplikován v tabulce 9.6 i 
s klasifikací JKSO. 
 
Postup zjištění sledované ceny dle Indexu stavebních děl (tab. 9.5): 

 
Zde nebylo třeba žádného převodníku, jelikož v obou obdobích se používá stejná 
klasifikace CZ-CC. V tomto způsobu vyhledáme indexy cen sledovaného a 
srovnávaného období a podělíme je. Výsledek je opět zjišťovaný index, kterým 
vynásobíme cenu za stavební dílo a získáme zjišťovanou cenu.  
 



1.    Způsob – Indexy cen stavebních konstrukcí a prací
Pozn. 2005=100 %

CZ-CPA                                                                                         

   F- Stavby a stavební práce
Konstrukce a práce HSV 110,6
1 Zemní práce 114,2
12 Odkopávky a prokopávky 114,0 431211 Příprava půdy a pozemku 123,1 92,6 3 927 Kč                  3 637 Kč                  
12 Odkopávky a prokopávky 114,0 431212/1 Výkopové práce 117,1 97,4 1 521 Kč                  1 480 Kč                  
13 Hloubené vykopávky 109,0 431212/1 Výkopové práce 117,1 93,1 3 433 Kč                  3 195 Kč                  
16 Přemístění výkopku 114,8 431212/3 Ostatní výkopové zemní práce a přesun hmot 116,2 98,8 5 273 Kč                  5 209 Kč                  
17 Konstrukce ze zemin 111,8 431212/3 Ostatní výkopové zemní práce a přesun hmot 116,2 96,2 11 373 Kč                10 942 Kč                
2 Zakládání, zpevňování hornin 103,8
27 Základy 106,2 43994 Betonářské práce 107,7 98,6 129 747 Kč              127 940 Kč              
3 Svislé a kompletační konstrukce 107,2
31 Zdi pozemních staveb 107,7 43996 Zednické práce 114,5 94,1 166 816 Kč              156 909 Kč              
34 Stěny a příčky 108,2 43996 Zednické práce 114,5 94,5 32 787 Kč                30 983 Kč                

Počítaný 
index 

Cena v 3.Q.2010
Přepočtená cena 

ve 4.Q.2012
TSKP

Index za 
4.Q.2012

Index za 
3.Q.2010

34 Stěny a příčky 108,2 43996 Zednické práce 114,5 94,5 32 787 Kč                30 983 Kč                
4 Vodorovné konstrukce 105,4 43994 Betonářské práce 107,7 97,9 27 403 Kč                26 818 Kč                
41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 105,2 43994 Betonářské práce 107,7 97,7 133 254 Kč              130 161 Kč              
41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 105,2 43997 Montáž a stavba prefabrikovaných konstrukcí 105,5 99,7 143 310 Kč              142 903 Kč              
41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 105,2 43996 Zednické práce 114,5 91,9 45 889 Kč                42 162 Kč                
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 115,5 43994 Betonářské práce 107,7 107,2 856 Kč                     918 Kč                     
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 115,5 43999 Specializované stavební práce j.n. 113,3 101,9 132 307 Kč              134 876 Kč              
61 Úpravy povrchů vnitřních 121,3 43311 Omítkářské práce 118,3 102,5 86 040 Kč                88 222 Kč                
62 Úprava povrchů vnějších 115,6 43996 Zednické práce 114,5 101,0 23 397 Kč                23 621 Kč                
62 Úprava povrchů vnějších 115,6 43311 Omítkářské práce 118,3 97,7 184 477 Kč              180 266 Kč              
63 Podlahy a podlahové kosntrukce 111,2 43999 Specializované stavební práce j.n. 113,3 98,1 42 382 Kč                41 597 Kč                
63 Podlahy a podlahové kosntrukce 111,2 43994 Betonářské práce 107,7 103,2 19 481 Kč                20 114 Kč                
8 Vedení dálková a přípojná 118,3
87 Potrubí z trub plastických a skleněných 119,7 43999 Specializované stavební práce j.n. 113,3 105,6 9 012 Kč                  9 521 Kč                  
9 Ostatní konstrukce a práce 108,6 43999 Specializované stavební práce j.n. 113,3 95,9 66 222 Kč                63 475 Kč                
94 Lešení a stavební výtahy 108,3 43992 Lešenářské práce 116,4 93,0 120 039 Kč              111 685 Kč              
97 Proražení otvorů a ostatní bourací práce 103,9 43999 Specializované stavební práce j.n. 113,3 91,7 214 Kč                     197 Kč                     

Tabulka 9.2 - Zjištění indexu 1. způsobem - HSV [Zdroj:vlastní]

CZ-CPA                                                                                         

F- Stavby a stavební práce
7 Konstrukce a práce PSV 112,5
71 Izolace 120,1 432911 Izolační práce 120,9 99,3 211 409 Kč              210 010 Kč              
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu 122,6 432911/1 Izolační práce proti vodě 123,1 99,6 52 000 Kč                51 789 Kč                
713 Izolace tepelné 117,7 432911/2 Tepelně izolační práce 119,3 98,7 29 718 Kč                29 319 Kč                
721 Zdravotně technické instalace - kanalizace 119,4 43999 Specializované stavební práce j.n. 113,3 105,4 7 719 Kč                  8 135 Kč                  
72 Zdravotně technické instalace 117,0 4322 Instalatérské práce, instalace topení a plynu 113,9 102,7 115 315 Kč              118 454 Kč              
73 Ústřední vytápění 119,5
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 117,7 432212/1 Instalace a montáže ústředního topení 116,7 100,9 172 582 Kč              174 061 Kč              
74 Elektrozařízení 117,7 432110/1 Elektroinstalační práce (vodiče a montáže) 115,9 101,6 150 000 Kč              152 330 Kč              
76 Konstrukce 108,0
764 Konstrukce klempířské 119,9 439111/2 Klempířské práce 119,8 100,1 8 525 Kč                  8 532 Kč                  

TSKP
Index za 
4.Q.2012

Index za 
3.Q.2010

Cena v 3.Q.2010
Přepočtená cena 

ve 4.Q.2012
Počítaný 

index 

764 Konstrukce klempířské 119,9 439111/2 Klempířské práce 119,8 100,1 8 525 Kč                  8 532 Kč                  
766 Konstrukce truhlářské 102,0 43321 Truhlářské práce 104,4 97,7 89 711 Kč                87 649 Kč                
767 Konstrukce zámečnické 109,8 433995 Ostatní zámečnické kompletační práce 108,4 101,3 115 356 Kč              116 846 Kč              
77 Podlahy 109,9
771 Podlahy z dlaždic 110,6 433310/2  Obkladačské práce 113,0 97,9 42 737 Kč                41 830 Kč                
776 Podlahy povlakové 112,6 43329/1 Pokládání pružných podlahových krytin 111,4 101,1 41 294 Kč                41 739 Kč                
78 Dokončovací práce 110,4
781 Dokončovací práce - obklady 110,9 433310/2 Obkladačské práce 113,0 98,1 29 483 Kč                28 935 Kč                
784 Dokončovací práce - malby povrchů 128,7 43341 Malířské a natěračské práce 123,2 104,5 11 705 Kč                12 228 Kč                

2 466 712 Kč           2 438 685 Kč           
Index objektu 98,864

Tabulka 9.3 - Zjištění indexu 2. způsobem - PSV [Zdroj:vlastní] Cena celkem
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TSKPstat CZ-CPA SKP CPV

F Stavby a stavební práce 45 Stavební práce 45000000-7 Stavební práce

Konstrukce a práce HSV

1 Zemní práce
12 Odkopávky a prokopávky 431211 Příprava půdy a pozemku 45.11.21 Výkopové práce 45112000-9 Výkopové práce

12 Odkopávky a prokopávky 431212/1 Výkopové práce 45.11.21 Výkopové práce 45112000-9 Výkopové práce

13 Hloubené vykopávky 431212/1 Výkopové práce 45.11.21 Výkopové práce 45112000-9 Výkopové práce

16 Přemístění výkopku 431212/3 Ostatní výkopové zemní práce a přesun hmot 45.11.24 Ostatní výkopové zemní práce a přesun zemin 45112500-0 Přemísťování výkopku

17 Konstrukce ze zemin 431212/3 Ostatní výkopové zemní práce a přesun hmot 45.11.24 Ostatní výkopové zemní práce a přesun zemin 45112000-9 Výkopové práce

2 Zakládání, zpevňování hornin
27 Základy 43994 Betonářské práce 45.25.21 Základové práce 45262210-6 Zakládací práce
3 Svislé a kompletační konstrukce
31 Zdi pozemních staveb 43996 Zednické práce 45.25.50 Zdění a zednické práce 45262522-6 Zdění

34 Stěny a příčky 43996 Zednické práce 45.25.50 Zdění a zednické práce 45262522-6 Zdění
4 Vodorovné konstrukce 43994 Betonářské práce 45.25.3 Betonářské práce
41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 43994 Betonářské práce 45.25.3 Betonářské práce 45262522-6 Zdění
41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 43997 Montáž a stavba prefabrikovaných konstrukcí 45.25.50 Zdění a zednické práce 45262522-6 Zdění
41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 43996 Zednické práce 45.25.50 Zdění a zednické práce 45262522-6 Zdění
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 43994 Betonářské práce 45.25.3 Betonářské práce
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 43999 Specializované stavební práce j.n. 45.25.50 Zdění a zednické práce 45262522-6 Zdění
61 Úpravy povrchů vnitřních 43311 Omítkářské práce 45.41.1 Omítkářské práce 45410000-4 Omítací práce
62 Úprava povrchů vnějších 43996 Zednické práce
62 Úprava povrchů vnějších 43311 Omítkářské práce 45.41.1 Omítkářské práce 45410000-4 Omítací práce
63 Podlahy a podlahové kosntrukce 43999 Specializované stavební práce j.n. 45.25.3 Betonářské práce 45262321-7 Pokládání vyrovnávacího potěru na podlahy
63 Podlahy a podlahové kosntrukce 43994 Betonářské práce 45.25.3 Betonářské práce 45262321-7 Pokládání vyrovnávacího potěru na podlahy
8 Vedení dálková a přípojná
87 Potrubí z trub plastických a skleněných 43999 Specializované stavební práce j.n. 45.25.62 Ostatní specializované stavební práce j.n.
9 Ostatní konstrukce a práce 43999 Specializované stavební práce j.n. 45.25.62 Ostatní specializované stavební práce j.n.
94 Lešení a stavební výtahy 43992 Lešenářské práce 45.25.10 Lešenářské práce 45262100-2 Lešenářské práce
97 Proražení otvorů a ostatní bourací práce 43999 Specializované stavební práce j.n. 45.25.6 Ostatní specializované stavební práce
7 Konstrukce a práce PSV

71 Izolace 432911 Izolační práce
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu 432911/1 Izolační práce proti vodě 45.22.20Izolační práce proti vodě 45261420-4 Izolace proti vodě
713 Izolace tepelné 432911/2 Tepelně izolační práce 45.32.1 Izolační práce kromě hydroizolace 45321000-3 Tepelné izolace
72 Zdravotně technické instalace 4322 Instalatérské práce, instalace topení a plynu 45.33 Instalatérské práce 45330000-9 Instalatérské a sanitární práce
721 Zdravotně technické instalace - kanalizace 43999 Specializované stavební práce j.n. domech a budovách 45332300-6 Instalace a montáž odpadních rozvodů
73 Ústřední vytápění
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 432212/1 Instalace a montáže ústředního topení 45.33.1 Montáže topení, ventilace a klimatizace 45331000-6 Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace
74 Elektrozařízení 432110/1 Elektroinstalační práce (vodiče a montáže) 45.31.1 Elektroinstalační práce (vodiče a montáže)  45311000-0 Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení
76 Konstrukce
764 Konstrukce klempířské 439111/2 Klempířské práce 45.22.13 Klempířské práce 45261310-0 Klempířské práce
766 Konstrukce truhlářské 43321 Truhlářské práce 45.42.1 Truhlářské a zámečnické práce 45420000-7 Stavební zámečnictví a stavební truhlářské práce
767 Konstrukce zámečnické 433995 Ostatní zámečnické kompletační práce 45.42.1 Truhlářské a zámečnické práce 45421000-4 Stavební zámečnictví
77 Podlahy
771 Podlahy z dlaždic 433310/2  Obkladačské práce 45.43.1 Obkládání stěn a podlah dlaždicemi 45431100-8 Pokládka podlahových dlaždic
776 Podlahy povlakové 43329/1 Pokládání pružných podlahových krytin 45.43.2 Pokládání osatních podlahových krytin 45432100-5 Pokládka podlah a podlahových krytin
78 Dokončovací práce
781 Dokončovací práce - obklady 433310/2 Obkladačské práce 45.43.1 Obkládání stěn a podlah dlaždicemi 45432210-9 Obkládání stěn
784 Dokončovací práce - malby povrchů 43341 Malířské a natěračské práce 45.44.2 Malířské a natěračské práce 45442100-8 Malířské práce

Tabulka 9.4 - Převodník klasifikací stavebních konstrukcí a prací [Zdroj:vlastní]
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2. Způsob s použitím indexů cen stavebních děl 

CZ-CC název Index 3.Q.2010 Index 4.Q.2012 
Počítaný 

index  
Stavební díla 112,1 111,3 

  1 Budovy 112,0 110,7 

11 Budovy bytové 113,1 110,6 

111 Budovy jednobytové 113,1 111,6 98,7 

Celková cena za objekt 2 466 710 Kč 2 433 995 Kč 

Tabulka 9.5 - Zjištění indexu 2. způsobem [Zdroj:vlastní] 
 
 

CZ-CC název JKSO SKP- 46 (KSD) 

Stavební díla 803 Budovy pro bydlení 46 Stavební díla 

1 Budovy 
803 6 Domky rodinné 
jednobytové  

46.2 Stavební a inženýrská díla 

11 Budovy bytové 803 61 Domky izolované  46.21 Budovy a inženýrská díla 

111 Budovy 
jednobytové 

803 611 Svislá nosná 
konstrukce zděná z cihel, 
tvárnic, bloků 

46.21.1 Domy a budovy 

  803 611 1 Novostavba 
46.21.11 Domy jednobytové a 
dvoubytové 

  
46.21.11. Domy rodinné 
jednobytové 

Tabulka 9.6 - Převodník klasifikací stavebních děl [Zdroj:vlastní] 
 

Vyhodnocení 
 
Z porovnání výsledků shrnutých v tabulce 9.7 jsem došla k závěru, že cena rodinného 
domu ke konci roku 2012 by byla o cca 30 000 Kč nižší než v roce 2010. Rozdíl mezi 
výsledky ze dvou způsobů zjišťování ceny jsou 2 desetiny, které v absolutní hodnotě 
tvoří rozdíl 4 690 Kč. 
 

Celková cena za objekt 
  

Původní cena Zjišťovaná cena 
  

3. Q. 2010 4. Q. 2012 Rozdíl ceny 
Počítaný 

index 
1. Způsob 

 2 466 710 Kč  
2 438 685 Kč 28 025 Kč 98,9 

2. Způsob 2 433 995 Kč 32 715 Kč 98,7 

Rozdíl mezi 1. a 2. způsobem  4 690 Kč 

Tabulka 9.7 - Výsledné hodnoty [Zdroj:vlastní] 
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10 ZÁVĚR 

Bez systematického a přehledného uspořádání informací bychom v dnešní době 
nemohli svoji práci odvádět správně a ve věcech by vznikal nepořádek.  

Význam třídníků, klasifikací a specifikačních systému je ve stavebnictví velice důležitý. 
Jde o problematiku, která si zaslouží mnohem větší pozornost než je jí věnována. 
Třídníky, klasifikace a specifikační systémy jsou a budou stále doplňovány a 
aktualizovány dle potřeb účastníků stavebního trhu. Budou zachovány vazby na 
strukturách stávajících systémů. Myslím si, že žádný nový systém se nyní nechystá.  

V České republice jsou používána třídění povinná a dobrovolná. Povinné jsou 
statistické klasifikace. Sběr informací a správné stanovení zatřídění Českým 
statistickým úřadem je velice důležitý. ČSÚ v pravidelných intervalech odesílá na 
vyplnění do vybraných firem statistické výkazy, které vyhodnocují. Z těchto 
vyhodnocení lze zjistit mnoho informací týkajících se trhu, vývoje ekonomické situace 
v ČR a mnoho dalšího. Také je nutné tyto třídníky harmonizovat se zahraničními státy, 
především se státy Evropské Unie z důvodu srovnávání. Je třeba, aby se každý 
specifikační systém vyvíjel a aktualizoval. 

ČR má několik let fungující specifikační systémy, které používá široký okruh uživatelů 
v současné stavební praxi. Specifikační systém ve stavebnictví musí naplnit požadavky 
všech účastníků stavebního procesu, potřeby statistiky a znalecké posuzování. Systém 
musí být tvořen tak, aby odpovídal platné legislativě. Musí být srozumitelný a vhodný 
pro jednotlivé potřeby.  

Specifikační systém vytváří Cenovou soustavu stavebnictví, kde pomáhá určit cenu 
stavebních děl ve fázích životního cyklu výstavby. Je nástrojem strukturalizace 
datových základen pro kalkulace a rozpočtování. Umožňuje komunikaci mezi účastníky 
stavebního procesu. 

Současný systém strukturování je pro potřeby stavební praxe dle mého názoru 
vyhovující. Vzhledem k tomu, že stavební společnosti mohou zažité a používané 
klasifikace pro své potřeby sami prohlubovat. Na stavebním trhu jsou k dispozici i 
propracované počítačové programy pro práce se specifikačními soustavami. Některé 
z nich vyhovují i pro vytvoření nabídkového rozpočtu pro získání veřejné zakázky. 

Práci s klasifikacemi ovšem ztěžuje harmonizace dat s EU. Převodníky mezi 
klasifikacemi jsou mnohdy zdlouhavé a hůře nalezitelné.  
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12 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

JKSO Jednotná klasifikace stavebních objektů 
CC  Construction of Type of Contruction 
CPC Central Product Classification 
CPV  Společný slovník pro veřejné zakázky  
CZ – ISCO  Mezinárodní klasifikací zaměstnání 
CZ-CC Klasifikace stavebních děl  
CZ-COFOG Klasifikace vládních institucí 
CZ-COICOP  Klasifikace individuální potřeby 
CZ-CPA  Klasifikace produkce 
CZ-ISCO Mezinárodní klasifikací zaměstnání 
CZ-NACE Klasifikace ekonomických činností 
CZ-NUTS Klasifikace územních statistických jednotek 
ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
ČR Česká republika 
ČSR  Československá republika 
ČSÚ Český statistický úřad 
ČZEM  Číselník zemí 
EČM Evidenční čísla materiálů 
EU Evropská Unie 
FÚ Federální statistický úřad 
GFŘ Generální finanční ředitelství 
HS Harmonised System 
HS/CN Harmonised systém/Combined Nomenclature 
ISIC Rev.4 International Standard Industrial Classification of all Economics Activities 
JČO Jednotná klasifikace organizací 
JKONH Jednotná klasifikace odvětví národního hospodářství 
JKOV  Jednotná klasifikace oborů vzdělávání 
JKOV  Jednotná klasifikace oborů vzdělávání 
JKPOV Jednotná klasifikace průmyslových oborů a výrobků                      
JKPPVP  Jednotná klasifikace průmyslových prací výrobní povahy   
JKSO Jednotná klasifikace stavebních objektů 
JKÚ Jednotná klasifikace území 
JKV Jednotná klasifikace výkonů 
JKVLVH Jednotná klasifikace výrobků v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství  
JKZ Jednotná klasifikace zaměstnání č. 129/1971 Sb. 
KPOZ Klasifikace pozemků 
KSD Klasifikace stavebních děl  
KZAM Klasifikace zaměstnání 
MF Ministerstvo financí 
NACE Nomenclature des Activites Commerciale et Economique 
OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností 
OTSKP-SPK   Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
Q Kvartál 
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RU Rozpočtový ukazatel 
SfB  Mezinárodní třídící systém pro stavební výrobky 
SKP Standardní klasifikace produkce 
SSR Sovětská socialistická republika 
THU Technicko -hospodářský ukazatel 
TSKP  Třídník stavebních konstrukcí a prací 
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 
ZRN Základní rozpočtové náklady 
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