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Abstrakt 

Tato práce se bude zabývat optimalizací ceny stavebního díla, kterým je obnova a 
modernizace bytového domu (především zateplení fasády) ve městě Karviná. 
K optimalizaci ceny budou využity programy BUILDpower od společnosti RTS a 
program KROSplus, od společnosti ÚRS. Jako vstupní podklady budou použity 
položkový rozpočet a výkaz zisku a ztrát od konkrétní dodavatelské stavební firmy.  

Na závěr budou porovnány sestavené cenové kalkulace a nastíněno, zda kalkulace 
stavební dodavatelské firmy je správná a odpovídá ekonomickému stavu této firmy. 

Abstract 

This thesis will address optimization of price of construction work, which is the renewal 
and modernization of a building in Karvina - mainly facades. From a price optimization 
programs will be used BuildPower from RTS and KROSplus from URS. As input 
materials will be used an itemized budget and the income statement from a specific 
building supply company. 
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1 ÚVOD A CÍLE 

 

Cena a náklady na stavební dílo jsou důležité pro rozhodování investora i dodavatele o 
realizaci díla. Cílem této práce je stanovení optimální ceny vybraného stavebního díla.  

Pro tuto bakalářskou práci byla vybrána zakázka na revitalizaci bytového domu, který 
se nachází ve městě Karviná. Stavba byla zvolena, protože obsahuje všechny důležité 
prvky pro správnou obnovu a modernizaci bytového domu a tím prodlužuje životnost a 
zlepšuje tepelně izolační vlastnosti domu. Bytový dům byl realizován v konstrukční 
soustavě T02B v roce 1962. Jedná se o řadový bytový dům, který má 4 nadzemní a 1 
podzemní podlaží, s celkovým počtem 12 bytů. Revitalizace tohoto bytového domu 
obnáší dodatečné zateplení obvodových stěn, střechy a výměnu oken. Návrh zateplení 
byl proveden dle Energetického auditu. 

Tuto stavbu svěřil investor zhotoviteli, kterého si vybral ve výběrovém řízení. Firma 
s názvem ABZ - stav, s.r.o. se sídlem v Ostravě působí převážně na území 
Moravskoslezského kraje. Právě firma ABZ - stav, s.r.o. byla požádána o potřebné 
informace k této zakázce, aby se mohla v této bakalářské práci co nejpřesněji popsat 
daná problematika. Důležité podklady pro tuto práci byly položkový rozpočet stavby a 
kompletní projektová dokumentace.  

Tato práce se snaží zacílit na hlavní nosné položky v položkovém rozpočtu (jedná se 
hlavně o zateplení fasády bytového domu). Tyto položky byly vybrány, protože 
obsahují v položkovém rozpočtu největší objem finančních prostředků, a také z důvodu, 
že se jedná o stavební výrobu, na kterou se stavební dodavatelská firma úzce 
specializuje. Hlavní nosné položky budou oceněny pomocí rozpočtového programu 
BUILDpower od společnosti RTS a programu KROS plus, od společnosti ÚRS. Toto 
ocenění je vhodné také pro snadnější práci s jednotlivými položkami rozpočtu, který byl 
poskytnut pouze v tištěné formě, ale hlavně díky vytvoření dvou variant v těchto 
softwarech se získají dvě nově vzniklé ceny hlavních nosných položek z rozpočtu na 
revitalizaci bytového domu, které se poté budou moci porovnat s cenami v rozpočtu 
sestaveným společností ABZ - stav, s.r.o. 

V další části bude zacíleno na účetní výkazy společnosti ABZ - stav, s.r.o. a to hlavně 
na výkaz zisků a ztrát za účetní období roku 2010. V tomto účetním výkazu, který je 
sestaven ve druhovém členění podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. budou důležité 
především nákladové položky. Důležité bude převést tyto položky z druhového členění 
na členění kalkulační. Pomocí kalkulačního členění jednotlivých nákladů se zjistí, jaký 
podíl zastávají režie výrobní, správní a přímé náklady (přímý materiál, přímé mzdy a 
ostatní přímé náklady) na jednotlivých nákladových položkách, které byly vybrány 
z druhového členění výkazu zisku a ztrát. Půjde především o to vypočítat reálné správní 
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a výrobní režie společnosti ABZ - stav, s.r.o., které jsou odrazem hospodaření této 
společnosti za rok 2010. Tyto vypočítané režie se promítnou do vybraných nosných 
položek rozpočtu úpravou v programech KROSplus a BUILDpower a to tím, že se 
zamění režie, které jsou přednastavené jednotlivými programy za režie, které jsou 
vypočítány na základě výkazu zisku a ztrát. Zajímavé bude sledovat, jak se budou měnit 
ceny jednotlivých položek v těchto rozpočtech. 

Rozdílem ve správních a výrobních režiích, které jsou přednastavené v programech a 
které byly vypočítány na základě hospodaření společnosti ABZ - stav, s.r.o. v daném 
roce, bude ukázáno, jak by se měnily výsledné ceny jednotlivých položek v rozpočtu, 
kdyby se do kalkulačního vzorce dosadily reálné ceny firmy ABZ - stav, s.r.o. 

Na konec této práce bude naznačeno, které faktory více či méně mohou ovlivnit cenu 
jednotlivých položek a tím i celkovou cenu stavebních prací. Na úplný závěr budou 
porovnány sestavené cenové kalkulace a nastíněno, která z kalkulací je výhodnější. 
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2 ZÁKLADNÍ POJMY 

 

Tato kapitola práce je zaměřena na objasnění základních odborných pojmů, které 
souvisí s problematikou této práce. Budou zde objasněny pojmy, jako jsou cena, 
optimalizace ceny, rozpočet stavebního objektu, kalkulace, kalkulační vzorec a výkaz 
zisku a ztrát. 

 

Cena 

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

neekonomické vlivy. Nejčastěji je definována cena jako hodnota zboží vyjádřená penězi. 

Formování hodnoty a ceny je dáno trhem. Cena formovaná trhem je částka sjednaná 

mezi kupujícím a prodávajícím, je to pružný marketingový nástroj. Je zřejmé, že cena je 

jádrem tržního mechanizmu. Vyjadřuje totiž ekonomické (kupní sílu, náklady) i 

mimoekonomické vlivy (vkus, módnost). [5, str. 7] 

Záleží také na tom, z jakého hlediska se na cenu díváme. Na stavebním trhu se 
můžeme setkat se dvěma základními hledisky. Na jedné straně se díváme na cenu 
z pohledu zadavatele (investora), který reprezentuje na stavebním trhu poptávku a 
z druhé strany z pohledu dodavatele, který tvoří nabídku. Poptávková cena vychází 
z předběžného rozpočtu zadavatele a tvoří orientační informaci o ceně poptávaného díla. 
Nabídková cena vyjadřuje hodnotu peněz, za kterou dodavatel dodá zadavateli stavební 
dílo, které musí odpovídat podmínkám ve smluvní dokumentaci. 

 

Optimalizace ceny 

Optimalizace ceny je nástroj dodavatele, kterým se snaží dosáhnout maximalizaci marže 
a tím i zisku na dodání stavebního díla. Při optimalizaci ceny by měl stavební podnik 
sledovat náklady vynaložené na stavební výrobu z hlediska podnikových nákladů. Tyto 
náklady vznikají v průběhu stavební výroby, která má mít za cíl dosáhnout zisku 
pomocí řízení nákladů a zajištění kvality prodeje. Účelem řízení nákladů je co nejvýše 
zvýšit poměr mezi tržbami a náklady. Tedy zvýšit produktivitu podniku. 
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Rozpočet  

Cena stavebního díla se většinou stanovuje rozpočtem. Pokud jde o stanovení ceny 
stavby z hlediska investora, praktikuje se souhrnný rozpočet. Pro jednotlivé stavební 
objekty stavby se sestavují položkové rozpočty. 

 

Souhrnný rozpočet 

Souhrnný rozpočet zahrnuje všechny náklady stavebního díla počínaje přípravou, 

provedením a předáním uživateli. [2, str. 61] 
 
Souhrnný rozpočet stavby je většinou rozdělen do kapitol (XI hlav): 
 
I. Projektové a průzkumné práce  

– Zahrnuje náklady na činnost projektanta a autorský dozor, geologické práce, 
průzkumy, geodetické práce. Ocenění těchto prací se odvíjí od výše nákladů na 
provozní soubory, stavební objekty a stroje a zařízení. Obvykle se počítá 
procentuelně z objemu těchto nákladů. 

II. Provozní soubory 
– Zahrnuje náklady na dodávku a montáž strojů a zařízení funkčně spojených se 
stavbou. Tyto položky se ocení podle skutečných nabídkových cen dodavatelů. 

III. Stavební objekty  
– Obsahuje náklady na pořízení stavebních objektů. Obvykle zpracováno formou 
položkového rozpočtu nebo pomocí rozpočtových ukazatelů. 

IV. Stroje a zařízení  
– Náklady na stroje a zařízení, které nejsou součástí provozních souborů ani 
stavebních objektů a nevyžadují montáž na stavbě. Ocenění v tržních cenách 
dodavatelů strojů a zařízení. 

V. Umělecká díla  
– Zahrnuje náklady na umělecká díla, která jsou součástí stavby.  

VI. Vedlejší náklady  
– Obsahuje náklady spojené s umístěním stavby (náklady na zařízení staveniště, 
provozní vlivy, územní vlivy, dopravní náklady při ztížených podmínkách, 
ostatní smluvené vedlejší náklady). Výpočet těchto nákladů dělá procentuální 
přirážkou k základním nákladům. 

VII. Práce nestavebních organizací  
– Náklady na patenty, licence, vysazování trvalých porostů, vybudování 
vytyčovací geodetické sítě. Ocenění v pořizovacích cenách. 
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VIII. Rezerva  
– Rezerva na změny cen materiálů, navýšení cen při rekonstrukcích, náklady na pokrytí 
rizika. Výše rezervy se dovíjí od nákladů na pojištění rizika nebo pomocí procentní 
přirážky z celkové ceny.  
IX. Ostatní náklady  

– Zahrnuje náklady na pořízení pozemku, na nájemné za pozemky sloužící pro 
zařízení staveniště. Ocenění pozemku v tržních cenách. 

X. Vyvolané investice  
– Obsahuje náklady na nevyužité alternativy projektů, na konzervační a 
udržovací práce při za stavení stavby. Vyčíslení nákladů podle pořizovacích cen 
dodavatelů.  

XI. Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby  
– Náklady spojení s přípravou a převzetím stavby, kompletační činnost, odborné 

konzultace. Obvykle procentní přirážkou z celkových nákladů na stavební činnost.  
Podobně též [2] 

 

Rozpočet stavebního objektu 

Rozpočet je jistá forma sestavení ceny v oblasti oceňování stavebních prací. Má 

skladebnou strukturu, vycházející z konstrukční nebo technologické struktury stavebního 

díla. Je to podle technické dokumentace sestavený výkaz výměr oceněný příslušnými 

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

nebo ukazateli na objektu či etapu (propočet). V rozpočtu jsou započteny přirážky 

(režie, zisk apod.), které jsou nedílnou součástí ceny stavební produkce. 

[4, str. 87] 

Struktura rozpočtu závisí především na: 

- účelu, pro který je rozpočet zpracován, 

- na míře podrobnosti dokumentace stavby, 

- na použitých oceňovacích podkladech. 

[6, str. 37] 

Obvykle se rozpočet člení na část Hlavní stavební výroba, část Přidružená stavební 
výroba a část Montáže. Tyto tři části dohromady tvoří Základní rozpočtové náklady. 
Vedlejší rozpočtové náklady jsou náklady, které vznikají v souvislosti s realizací stavby. 
Jde v zásadě o náklady výrobní povahy, tedy o náklady, které přímo souvisí pouze se 
stavební výrobou. Nejde však o konečný výčet nákladů vznikajících v souvislosti 
s realizací stavby. 
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Položkový rozpočet 

Postup pro sestavení položkového rozpočtu: 

 

- Sestavení výkazu výměr 

- Ocenění výkazu výměr cenami katalogů 

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

náklady 

- Současně se u každé položky vypočítává hmotnost; celková hmotnost prací 

HSV a celková hmotnost jednotlivých řemeslných oborů PSV slouží pro 

výpočet přesunu hmot 

- Výpočet základních nákladů jednotlivých stavebních dílů 

- Rekapitulace základních nákladů HSV a PSV 

- Výpočet a rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů 

- Krycí list rozpočtu stavebního objektu se základními údaji a výslednou 

rozpočtovou cenou.  

[4, str. 115] 
 
Ukázka položkového rozpočtu: 

 

P.č. 
Č. 
položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 

Díl: 1 Zemní práce     13 786,22 
1 121101100 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 73,12500 78,14 5 713,99 

2 132101101 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3 m3 25,99000 310,59 8 072,23 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání     167 726,25 
3 273313621 Beton základových desek prostý C 20/25 (B 25) m3 4,79850 2 860,44 13 725,82 

4 273321118 
Železobeton zákl. desek z cem.portladských C 
30/37 m3 12,45000 2 927,17 36 443,27 

5 274321311 Železobeton základových pasů C 16/20 (B 20) m3 25,92500 2 773,55 71 904,28 

6 274351215 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 62,70000 356,40 22 346,28 

7 274351216 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 62,70000 70,36 4 411,57 

9 28375463 
Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK 
80mm m2 48,84075 184,00 8 986,70 

10 31390009.A Síť svařovaná d 5,0 oka 100/100 KD35 m2 136,95000 72,35 9 908,33 

 

Kalkulace 

Kalkulace je způsob stanovení nákladů výpočtem. V konkrétních podmínkách se použijí 

různé kalkulační metody a techniky. Kalkulace nákladů dělá investor i dodavatel, oba 

předběžně i po dokončení stavebního díla. Kalkulace je podkladem pro stanovení 

nabídkové ceny. 

[5, str. 30] 
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Kalkulací se stanoví ceny v Kč na předem stanovenou kalkulační jednici. 
Kalkulační jednice je společná základna, na kterou se kalkulují jednotlivé náklady v Kč. 
Pro kalkulace stavebního díla může být kalkulační jednicí stavební objekt. Nejvhodnější 
jednicí je stavební práce. Kalkulační členění se obvykle generuje z rozpočtu z kalkulací 
jednotkových cen, kvantifikováním na stavební objekt. Pro kalkulace se sestavují 
kalkulační vzorce. Podobně též [3, str. 102] 

 

Kalkulační vzorec 

Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých 

složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. 

Kalkulační vzorec je stanovená struktura kalkulací, kterou tvoří kalkulační složky 

s jednoznačně určeným obsahem. Představuje určité systematické zatřídění a 

transformaci nákladů. Kalkulační vzorec slouží k tomu, abychom mohli stanovit vlastní 

náklady kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). 

Stanovení struktury a obsahu položek kalkulačního vzorce je věcí samotných firem. 

Tvorba vlastního kalkulačního vzorce zpravidla vychází z účetnictví. Náklady lze 

rozlišovat na náklady přímé (u těch lze stanovit jejich množství na měrnou jednotku) a 

na náklady nepřímé. [6, str. 65] 

Pro kalkulační vzorec není předepsán žádný právní předpis na úrovni státu. Ve 
stavebních firmách se nejčastěji používá v modifikované podobě následující kalkulační 
vzorec: 

Cena stavební práce 

Přímé náklady Nepřímé náklady 

Zisk 

Materiál 

Zpracovací náklady 

Mzdy Stroje 
Ostatní přímé náklady Režie 

Doplňkové Odvody Režie výrobní Režie správní 

Přímé zpracovací náklady Hrubé rozpětí 

Podobně též [6, str. 66] 

Režie výrobní představuje náklady spojené s výrobou rozpočítané procentní sazbou do 

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

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

jednotlivé kalkulační jednice se rozdělí pomocí přirážek nebo v absolutní hodnotě. [2, 
str. 71 a 73] 
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Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát (výsledovka) je dokument, který poskytuje informace o 

hospodářském výsledku projektu v jednotlivých letech hodnoceného období, tzn. o zisku 

před zdaněním a po zdanění. Jsou v ní zahrnuty celkové výnosy projektu a jednotlivé 

nákladové položky, které projektu vznikají.  
[1, str. 142] 
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3 REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU 

 

V této kapitole bych chtěl nejprve představit společnost ABZ - stav, s.r.o., kterou si 
vybral investor jako zhotovitele pro revitalizaci bytového domu. Dále se budu věnovat 
údajům o bytovém domě a jeho revitalizaci. Zaměřím se na stav objektu před 
revitalizací a plánovaný stav objektu po revitalizaci, urbanistické a architektonické 
řešení, stavebně technické řešení a jiné. 

 

3.1 Představení firmy ABZ - stav, s.r.o. 

Společnost od svého založení v roce 1997 prošla mnohými vývojovými změnami. 
V roce 2008 firma ABZ - stav, s.r.o. prochází transformací a stává se společností s 
ručením omezeným, včetně změny samotného názvu společnosti na ABZ -stav, s.r.o. 
Od svého vzniku do konce roku 2008 je hlavním zaměřením, spolupráce se 
společnostmi, patřící na českém stavebním trhu ke gigantům. Tato spolupráce se 
odvíjela na subdodavatelské úrovni. V roce 2009 společnost zavádí obchodní úsek a 
usiluje o přízeň klientů samostatně. Ovšem spolupráci s giganty, formou 
subdodavatelské spolupráce i nadále podporuje. Firma ABZ - stav, s.r.o. se na českém 
stavebním trhu zaměřuje především na komplexní revitalizaci bytových a rodinných 
domů. Společnost v tuto chvíli disponuje pětadvaceti zaměstnanci zařazenými do 
zednických a fasádních čet a také čet pro zateplení a hydroizolaci plochých střešních 
plášťů.  

 

3.2 Základní údaje o bytovém domě 

V této podkapitole bych rád zmínil technické informace, které se týkají revitalizace 
bytového domu. Jedná se především o urbanistické a architektonické řešení, stavebně 
technické řešení a jiné. 

 

3.2.1 Identifikační údaje stavby 

Stavba se nachází ve městě Karviná, přesněji v katastrálním území městské části Ráj. 
Objekt stavby, kterým je bytový řadový dům, navazuje na sousední objekty. Jedná se o 
stávající objekt, který je napojen na stávající komunikace a inženýrské sítě. Objekt je na 
pozemcích investora. Zastavěná plocha objektu činí 221,49 m2 a obestavěný prostor má 
3298 m3. Stavba je založena na základových pásech.  
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Projekt na revitalizaci řeší dodatečné zateplení obvodových stěn, střechy a 
výměnu oken bytového domu tak, aby konstrukce obvodového i střešního pláště 
splňovaly současné požadavky na tepelný odpor. Tím je zajištěna úspora tepla a 
energie. Návrh zateplení byl proveden dle Energetického auditu, vypracovaném firmou 
Stavoprojekt s.r.o.  

Stavba předpokládá přechodné využití pozemků v okolí pro výstavbu lešení. 

 

3.2.2 Stav domu před revitalizací 

Bytový dům byl realizován v konstrukční soustavě T02B v roce 1964. Jedná se o 
řadový bytový dům, který má 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží, s celkovým počtem 12 
bytů. Hlavní vstup je ze severní strany na mezipodestu pod 1.NP. Před revitalizací 
průčelí domu tvořila škrabaná omítka a na jižním průčelí byly u bytů balkony. 

Stavební soustava T02B je panelový podélně nosný systém v modulu 5 m. 
Konstrukční výška podlaží je 3 m. Obvodový plášť bytového domu tvoří panely ze 
struskopemzobetonu tl. 300 mm. Stavba je založena na základových pásech. Výplně 
otvorů v obvodovém plášti před revitalizací byly v bytech osazeny plastovými a 
v některých bytech dřevěnými okny a dveřmi. Ve schodišti byla kovová okna 
jednoduchá. U hlavního vstupu byly osazeny kovové vstupní dveře. 

 

3.2.3 Plánovaná podoba domu po revitalizace 

Vzhledem k nevyhovujícímu tepelně technickému stavu obvodových stěn a 
obvodových oken, zejména s ohledem na tepelné mosty a technologické spáry, bylo 
navrženo jejich dodatečné zateplení pomocí kontaktního a certifikovaného 
zateplovacího systému "CAPATECT“ včetně střešního pláště. Dále je potřeba vyměnit 
všechna zbývající dřevěná okna za okna plastová, včetně oplechování a nových 
parapetů. Budou osazeny nové vstupní dveře o minimální šířce 900 mm opatřené 
kováním. Před samotným zahájením prací bylo navrženo provést také opravu dlažby 
balkónů a zvýšit zábradlí balkonů na výšku minimálně 1100 mm. Strop 1.PP se zateplí 
minerální plstí o tloušťce 70 mm.  

Revitalizace objektu je navržena tak, aby konstrukce obvodového i střešního 
pláště splňovaly současné požadavky na tepelný odpor. Tím bude zajištěna úspora tepla 
a energie.  

Celková roční spotřeba energie před úpravami je 547,3 GJ. 

Celková roční spotřeba energie po úpravách je 264,9 GJ 

Prodlouží se také životnost objektu a v neposlední řadě se také zlepší kvalita bydlení. 
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3.2.4 Urbanistické a architektonické řešení 

Bytový dům byl realizován v konstrukční soustavě T02B v roce 1964. Jedná se o 
řadový bytový dům, který má 4 nadzemních a 1 podzemní podlaží, s celkovým počtem 
12 bytů. Hlavní vstup je ze severní strany na mezipodestu pod 1.NP. Průčelí domu tvoří 
škrabaná omítka, na jižním průčelí jsou u bytů balkony. 

Stavební soustava T02B je panelový podélně nosný systém v modulu 5 m. 
Konstrukční výška podlaží je 3 m. Obvodový plášť bytového domu tvoří panely ze 
struskopemzobetonu tloušťky 300 mm. 

Výplně otvorů v obvodovém plášti jsou v některých bytech osazena plastová 
okna a balkónové dveře a v některých jsou ještě okna a balkónové dveře dřevěné. Ve 
schodišti jsou kovová okna jednoduchá. U hlavního vstupu jsou osazeny kovové vstupní 
dveře. 

Urbanistické řešení vychází z místních podmínek a vazby na okolní objekty. Objekt je 
situován na katastrálním území města Karviná - Ráj. Stavební úpravy objektu řeší 
energetickou náročnost domu a zlepšují standart a funkčnost bydlení.  

Projekt řeší dodatečné zateplení obvodových stěn, střechy a výměnu oken 
bytového domu v Karviné - Ráji. Návrh zateplení byl proveden dle Energetického 
auditu, vypracovaného firmou Stavoprojekt s.r.o., panem Ing. Romanem Čermákem. 
Jedná se o stávající objekt. Odstíny navržených barev odpovídají barvám předepsaným 
„Architektonickým řešením“ na Stavebním odboru Magistrátu města Karviné. 

 

3.2.5 Stavebně technické řešení 

Řešení vychází z principů zateplovacího systému "CAPATECT MINERA – LINE" a 
"CAPATECT BASIC - LINE".  

 V první fázi prací je nutno očistit stávající omítku od prachu a rozvolněných 
částic. V případě místního poškození stávající omítky budou tato místa vyspravena 
cementovou maltou na původní tloušťku. 

Před zateplením bude demontováno oplechování parapetů, podokeníků a atiky. 
Klempířské prvky budou vyrobeny z titanzinku. Provede se demontáž odvětrání spíží a 
nová montáž DN 150 mm, všechny mřížky budou se sítí proti hmyzu.  

 Na takto připravené povrchy bude nalepena tepelná izolace z polystyrénových 
desek „CAPATECT“, v tloušťce 100 mm lepící stěrkou "Capatect". Dále budou 
izolační desky připevněny pomocí talířových hmoždinek ke stávající konstrukci objektu 
v počtu a s rozmístěním stanoveném ve statickém výpočtu s místním zhuštěním v 
exponovaných místech nároží. Na nalepenou a přikotvenou tepelnou izolaci se aplikuje 
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lepící stěrka "Capatect" se sklotextilní síťovinou a znovu lepící stěrka "Capatect". Při 
aplikaci síťoviny je nutno dbát doporučení výrobce a nalepit přídavnou síťovinu v 
rozích ostění a exponovaných místech se zvýšeným rizikem vzniku tahových trhlinek. 
Pro vyrovnání nasákavosti armovací vrstvy a zvýšení přilnavosti následně nanášené 
konečné povrchové úpravy bude proveden penetrační nátěr "Capatect". Poté bude 
nanesena konečná povrchová úprava silikonovou omítkou "Capatect SH" v barvě dle 
výkresu (obr. 3.1). 

 V místech soklu, okapových hran, rohů, připojení k rámu okna bude použito 
výrobcem dodávaných lišt a profilů. 

 V rámci zateplení bude stávající suterénní konstrukce, od jejíž úrovně bude se 
zateplením započato ošetřena stejným systémem „CAPATECT BASIC - LINE“ s tím, 
že bude použito jen 50 mm tepelné izolace a omítka v barvě dle výkresu (obr. 3.1). 
Strop suterénu bude zateplen 70 mm minerální plstí s použitím omítky systému 
„Capatect“.  

 

 

 

Obr. 3.1 Pohled na fasádu revitalizovaného bytového domu 
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Na dotčených fasádách se nachází dvě svislá vedení hromosvodu, která je nutno 
překotvit na prodloužené úchyty. Stávající vodorovné vedení hromosvodu upevněné na 
oplechování atiky je nutno demontovat a po provedení nového oplechování zpětně 
namontovat. 

Revitalizace objektu je navržena tak, aby konstrukce obvodového i střešního pláště 
splňovaly současné požadavky na tepelný odpor. Tím je zajištěna úspora tepla a 
energie. 

 

3.2.6 Ostatní údaje o stavbě 

Doba trvání revitalizace byla projektantem stanovena na 10 měsíců. Celkové náklady 
podle projektové dokumentace činí 1,50 mil. Kč. Řešení přístupu a užívání stavby 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace není řešeno z důvodu, že se jedná o 
stávající bytový dům. 

Výkresová dokumentace k dané zakázce je uvedena v příloze č. 10, na straně 85. 
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4 OPTIMALIZACE CENY STAVEBNÍHO DÍLA 

 

V této kapitole, která se zaměřuje na praktickou část mé práce, se chci zabývat 
podklady a informacemi, které mi poskytla společnost ABZ - stav, s.r.o. k revitalizaci 
bytového domu v Karviné. Postupně budu pracovat hlavně s nosnými položkami 
z rozpočtu stavby, který je součástí smlouvy o dílo mezi investorem a dodavatelem a 
také s výkazem zisku a ztrát společnosti ABZ - stav, s.r.o. za rok 2010.  

Pomocí získaných informací z výkazu zisku a ztrát se budu snažit 
implementovat reálné režie a ostatní reálné faktory společnosti ABZ - stav, s.r.o. do 
ceny mnou vybraných nosných položek z rozpočtu. Nejdříve ovšem tyto nosné položky 
upravím pomocí rozpočtářského softwaru BUILDpower a KROSplus do cenové hladiny 
roku 2011. 

 

4.1 Práce s rozpočtem stavby 

Při práci s hlavními nosnými položkami budu vycházet z rozpočtu, který mi poskytla 
firma ABZ - stav, s.r.o. Tyto položky byly vybrány za hlavní nosné položky, protože 
obsahují v položkovém rozpočtu největší objem finančních prostředků, a také z důvodu 
že se jedná o stavební výrobu, na kterou se daná firma úzce specializuje. Přeceňovat 
položky budu pomocí programu pro rozpočtování KROSplus a BUILDpower do cenové 
hladiny roku 2011. Na závěr práce s rozpočtem a s jeho jednotlivými položkami budu 
měnit cenu nosných položek na základě údajů zjištěných z účetních výkazů firmy ABZ 
- stav, s.r.o. a to zejména z výkazu zisku a ztrát za rok 2010. Díky této úpravě mi 
vzniknou dvě zcela nové ceny již zmíněných nosných položek z rozpočtu stavby a tyto 
varianty se budu snažit porovnat se stejnými položkami v původním rozpočtu. 

 

4.1.1 Původní rozpočet na revitalizaci 

Původní položkový rozpočet na revitalizaci bytového domu, se kterým budu dále 
pracovat, je sestaven ze 158 položek. Jednotlivé položky jsou zatříděny do dvou 
hlavních částí a to do části HSV (hlavní stavební výroba) a do části PSV (přidružená 
stavební výroba). Tyto dvě hlavní části se člení do pododdílů, kterými jsou pro část 
HSV: okapový chodník, úpravy povrchu – příprava, úpravy povrchů vnější – fasáda, 
úpravy povrchů vnější – ostění, úpravy povrchů vnější – ostatní – zateplení římsy + 
podhledy balkonů, úpravy povrchů vnější – stěrka a omítka (čelo římsy + stříšky), 
úpravy povrchů vnější – sokl, úpravy povrchů vnější – ostění soklu, úpravy povrchů 
vnější – izolace vložená do spár, úpravy povrchů vnější – doplňky zateplovacího 
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systému, ostatní konstrukce a bourání, lešení a stavební výtahy, bourání konstrukcí, 
přesuny suti a vybouraných hmot, staveništní přesun hmot. A pro část PSV: konstrukce 
klempířské, konstrukce zámečnické, otvorové prvky z plastu, nátěry, ostatní. Třetí částí, 
která je součástí rozpočtu, jsou VRN – vedlejší rozpočtové náklady. Část VRN obsahuje 
pouze položku zařízení staveniště.  

Teď bych rád také popsal finanční ohodnocení těchto jednotlivých částí z položkového 
rozpočtu na revitalizaci bytového domu v Karviné. První část rozpočtu, kterou je hlavní 
stavební výroba, je ohodnocena na 828 976 Kč. Druhá část je přidružená stavební 
výroba, která je ohodnocena na 437 877 Kč. Část třetí, kterou jsou vedlejší rozpočtové 
náklady je stanovena ve výši 2,3% z ceny součtu hlavní stavební výroby a přidružené 
stavební výroby. Výsledná cena zařízení staveniště je 29 138 Kč. Celková cena 
revitalizace bytového domu bez daně z přidané hodnoty je rovna součtu těchto tří částí 
rozpočtu. Součet těchto částí je 1 295 990 Kč. Celková cena s daní z přidané hodnoty, 
která je ve výši 129 599 Kč činí 1 425 589 Kč. Původní položkový rozpočet je uveden 
v příloze č.1 na straně 45. 

 

Stavební dodavatelská firma ABZ - stav, s.r.o. sestavila tento rozpočet za pomocí 
rozpočtářského softwaru BUILDpower. 

Původní položkový rozpočet je uveden v příloze č. 1, na straně 45. 

 

4.1.2 Vymezení na subdodávky a práce prováděné vlastními 
pracovníky 

V této podkapitole se budu věnovat rozdělení stavebních dílů položkového rozpočtu na 
subdodávky a na práce, které provádí stavební firma ABZ - stav, s.r.o. vlastními 
pracovníky. Toto rozdělení je důležité, protože stavební firma, která má celou stavbu na 
starosti se specializuje na některé stavební práce a jiné svěřuje subdodavatelským 
firmám. Rozdělení na subdodávky a práce prováděné pracovníky jsem provedl na 
základě získaných informací, které mi poskytla firma ABZ - stav, s.r.o.  

V tabulce 4.1 jsou vymezeny jednotlivé stavební díly z původního položkového 
rozpočtu stavby na subdodavatelské práce a práce, které provádí dodavatelská firma 
vlastními zaměstnanci. Ze stavebních dílů, které provádí stavební dodavatelská firma 
vlastními pracovníky, budou vybrány hlavní nosné položky, které nejlépe vystihují 
výrobní zaměření firmy ABZ - stav, s.r.o. a mají větší objem finančních prostředků. 
Tyto nosné položky se budu snažit v dalších kapitolách této práce optimalizovat. 
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Položkový rozpočet stavby je rozdělen celkem na 21 stavebních dílů, které obsahují 
jednotlivé položky rozpočtu. Subdodavatelské práce na revitalizaci bytového domu jsou 
tvořeny 10 stavebními díly a práce, které provádí stavební dodavatelská firma vlastními 
pracovníky, tvoří 11 stavebních dílů z položkového rozpočtu stavby. Součet cen všech 
stavebních dílů z položkového rozpočtu je 1 266 852 Kč. Stavební díly, které tvoří 
stavební výrobu prováděnou vlastními zaměstnanci firmy    ABZ – stav, s.r.o. mají 
celkovou cenu 608 861 Kč. Cena stavebních oddílů tvořících subdodavatelské práce na 
stavbě je 657 991 Kč. 

 V dalších kapitolách této práce budu pracovat s položkami ze stavebních oddílů 
6. Úpravy povrchu – příprava, 62_1. Úpravy povrchů vnější – fasáda, 62_2. Úpravy 
povrchů vnější – ostění, 62_4. Úpravy povrchů vnější - stěrka a omítka (čelo římsy + 
stříšky), 62_5. Úpravy povrchů vnější – sokl, 62_6. Úpravy povrchů vnější - ostění 
soklu. Položky z těchto oddílů jsem vybral jako hlavní nosné položky, protože obsahují 
v položkovém rozpočtu největší objem finančních prostředků, a také z důvodu že se 
jedná o stavební výrobu, na kterou se dodavatelská firma specializuje a provádí ji svými 
zaměstnanci. Celkový objem finančních prostředků za tyto položky je 592 199 Kč. 
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Tabulka 4.1 – Rozdělení prováděných prací na subdodávky a vlastní práce 

Díl číslo Název dílu Typ prováděných prací 

5 Okapový chodník Subdodávka   

6 Úpravy povrchu - příprava   Vlastní práce 

62_1 Úpravy povrchů vnější - fasáda   Vlastní práce 

62_2 Úpravy povrchů vnější - ostění   Vlastní práce 

62_3 
Úpravy povrchů vnější - ostatní - zateplení 
římsy + podhledy balk.   Vlastní práce 

62_4 
Úpravy povrchů vnější - stěrka a omítka 
(čelo římsy + stříšky)   Vlastní práce 

62_5 Úpravy povrchů vnější - sokl   Vlastní práce 

62_6 Úpravy povrchů vnější - ostění soklu   Vlastní práce 

62_7 
Úpravy povrchů vnější - izolace vložena do 
spár   Vlastní práce 

62_8 
Úpravy povrchů vnější - doplňky zatepl. 
Systému Subdodávka   

9 Ostatní konstrukce, bourání   Vlastní práce 

94 Lešení a stavební výtahy Subdodávka   

96 Bourání konstrukcí Subdodávka   

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot   Vlastní práce 

99 Staveništní přesun hmot Subdodávka   

764 Konstrukce klempířské Subdodávka   

767 Konstrukce zámečnické Subdodávka   

766 Konstrukce truhlářské Subdodávka   

771 Obklady keramické   Vlastní práce 

783 Nátěry Subdodávka   

799 Ostatní Subdodávka   
 

 

 

 

 



 

26 

 

4.1.3 Přecenění nosných položek rozpočtu 

Pro přecenění bylo z původního rozpočtu vybráno 40 položek, které nejlépe vyjadřují 
výrobní zaměření stavební dodavatelské firmy, a zároveň tvoří významnou část ceny 
stavebního díla.  

Všech čtyřicet položek bylo převedeno z původního tištěného rozpočtu do digitální 
podoby pomocí softwaru pro rozpočtování BUILDpower a jsou uvedeny v tabulce 4.2. 
Dále byly tyto položky oceněny pomocí rozpočtářského softwaru BUILDpower za 
pomocí ceníků společnosti RTS a softwaru KROSplus, který využívá ceníky společnosti 
ÚRS. Hlavní nosné položky sestavené pomocí BUILDpoweru jsou uvedeny v tabulce 
4.3 a v tabulce 4.4 jsou uvedeny položky oceněné pomocí softwaru KROSplus. 

 
Rozpočet nosných položek s původními cenami firmy ABZ – stav, s.r.o. 
v programu BUILDpower je uveden v příloze č. 2, na straně 53. 
 
Rozpočet nosných položek sestavený v prorgamu BUILDpower s přednastavenými 
základnami a sazbami režií a zisku od RTS je uveden v příloze č. 3, na straně 58. 
 
Rozpočet nosných položek sestavený v prorgamu KROSplus s přednastavenými 
základnami a sazbami režií a zisku od ÚRS je uveden v příloze č. 4, na straně 63. 
 
 
Tabulka 4.2 – Stavební díly z původního rozpočtu sestavené v softwaru BUILDpower 

Díl.č Název položky Cena v Kč 

6 Úpravy povrchu - příprava 22 985,76 
62_1 Úprava povrchů vnější - fasáda 358 897,34 
62_2 Úprava povrchů vnější - ostění 60 366,42 
62_3 Úpravy povrchů vnější - ostění - zateplení římsy+podhledy balk. 43 803,91 
62_4 Úpravy povrchů vnější - stěrka a omítka (čelo římsy+stříšky) 8 514,25 
62_5 Úpravy povrchů vnější - sokl 89 042,93 
62_6 Úpravy povrchů vnější - ostění soklu 8 588,77 

  Celkem 592 199,38 
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Tabulka 4.3 – Stavební díly sestavené v softwaru BUILDpower s přednastavenými 
sazbami režií a zisku od RTS 

Díl č. Název položky Cena v Kč 
6 Úpravy povrchu - příprava 31 162,22 
62_1 Úprava povrchů vnější - fasáda 421 182,77 
62_2 Úprava povrchů vnější - ostění 61 840,96 
62_3 Úpravy povrchů vnější - ostění - zateplení římsy+podhledy balk. 48 149,95 
62_4 Úpravy povrchů vnější - stěrka a omítka (čelo římsy+stříšky) 6 733,26 
62_5 Úpravy povrchů vnější - sokl 97 265,88 
62_6 Úpravy povrchů vnější - ostění soklu 8 725,40 

  Celkem 675 060,44 
 

Tabulka 4.4 – Stavební díly sestavené v softwaru KROSplus s přednastavenými 
sazbami režií a zisku od ÚRS 

Díl č. Název položky Cena v Kč 
6 Úpravy povrchu - příprava 38 306,58 
62_1 Úprava povrchů vnější - fasáda 427 827,29 
62_2 Úprava povrchů vnější - ostění 61 956,44 
62_3 Úpravy povrchů vnější - ostění - zateplení římsy+podhledy balk. 48 617,50 

62_4 Úpravy povrchů vnější - stěrka a omítka (čelo římsy+stříšky) 6 921,72 
62_5 Úpravy povrchů vnější - sokl 100 248,35 

62_6 Úpravy povrchů vnější - ostění soklu 8 999,76 

  Celkem 692 877,64 
 

 

4.1.4 Porovnání cen vybraných stavebních dílů rozpočtu 

V této podkapitole bych se chtěl zaměřit na vzájemné srovnání jednotlivých stavebních 
dílů, které obsahují vybrané hlavní nosné položky z rozpočtu na revitalizaci bytového 
domu. Budu zde srovnávat stavební oddíly z původního rozpočtu, nově přeceněné 
stavební díly za pomocí softwaru BUILDpower s ceníky RTS a také nově oceněné 
stavební oddíly v softwaru KROSplus a ceníků ÚRS.  
V porovnání se budu snažit ukázat stavební díly s největším a také nejmenším rozdílem 
v ceně oproti ceně z původního rozpočtu. Tyto informace o cenách a jejich rozdílech 
jsou uvedeny v tabulce 4.5. 
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Tabulka 4.5 – Porovnání jednotlivých stavebních dílů 

Díl 

č. 
Název stavebního dílu 

Původní cena 

v 

BUILDpoweru 

První nová 

cena v 

BUILDpoweru 

Druhá nová 

cena v 

KROSplus 

6 Úpravy povrchu - příprava 22 985,76 31 162,22 38 306,58 

62_1 
Úprava povrchů vnější - 
fasáda 358 897,34 421 182,77 427 827,29 

62_2 
Úprava povrchů vnější - 
ostění 60 366,43 61 840,96 61 956,44 

62_3 

Úpravy povrchů vnější - 
ostění - zateplení 
římsy+podhledy balk. 43 803,91 48 149,95 48 617,50 

62_4 

Úpravy povrchů vnější - 
stěrka a omítka (čelo 
římsy+stříšky) 8 514,25 6 733,26 6 921,72 

62_5 Úpravy povrchů vnější - sokl 89 042,93 97 265,88 100 248,35 

62_6 
Úpravy povrchů vnější - 
ostění soklu 8 588,77 8 725,40 8 999,76 

  Celkem 592 199,39 675 060,44 692 877,64 

 

 

V tabulce 4.5 můžeme vidět, že největší cenový rozdíl oproti ceně z původního rozpočtu 
dodavatelské firmy je u stavebního dílu č. 62_1 s názvem Úprava povrchů vnější – 
fasáda, který byl sestaven pomocí ceníku od společnosti ÚRS. Tento rozdíl činí 
68 929,95 Kč, o tuto částku je cena sestavená v softwaru KROSplus vyšší než 
v původním rozpočtu. Nejmenší rozdíl oproti původnímu rozpočtu můžeme vidět u 
položky č. 62_6 s názvem Úpravy povrchů vnější - ostění soklu, která byla sestavena 
pomocí ceníku společnosti RTS. Tento rozdíl činí 136,63 Kč, o tuto částku je cena 
sestavená v programu BUILDpower vyšší oproti ceně z původního rozpočtu. Celkové 
ceny za vybrané stavební díly jsou pro přehlednost uvedeny v grafu 4.6. 

 

 

 

 

 

 



 

Graf 4.6 – Porovnání cel

Je potřeba se zamyslet 
stavebních dílů rozpočtu
obou společností RTS 
vzorci ve výpočtu cen je
režie správní a zisku o
tabulku sazeb režií a zis
RTS.  

 

Tabulka 4.7 – Srovnání

Software 
rozpočtov

Režie výro

Režie sprá

Zisk 

 

V tabulce můžeme vidě
správní a zisku. Rozdíl
Z toho vyplívá, že veške

0,00 Kč

100 000,00 Kč

200 000,00 Kč

300 000,00 Kč

400 000,00 Kč

500 000,00 Kč

600 000,00 Kč

700 000,00 Kč

800 000,00 Kč

 

29 

ání celkových cen za stavební díly v Kč 

se zamyslet nad tím, co způsobuje již zmíněné rozdíly
rozpočtu. Zaměřil jsem se proto na procentuální sa

čností RTS i ÚRS. Tyto procentuální sazby se vysky
ýpočtu cen jednotlivých položek rozpočtu. Procentuální s
ní a zisku obou společností jsou uvedeny v tabulce
eb režií a zisku jde vidět, že společnost ÚRS má vyšší

Srovnání sazeb režií a zisku softwarů pro rozpočtování

Software pro 
rozpočtování KROSplus BUILDpow

Režie výrobní 49,00% 36%

Režie správní 26,00% 20%

15,00% 9%

ůžeme vidět, že nejmenší procentuální rozdíl jsou 6
Rozdíl v sazbě režie výrobní je 13% ve prospěch

ívá, že veškeré sazby má společnost RTS nižší než společ

592 199,39

675 060,44

Původní cena v 

BUILDpoweru

První nová cena v 

BUILDpoweru

Cena celkem v Kč

 

íněné rozdíly v ceně některých 
ní sazby režií a zisku u 

by se vyskytují v kalkulačním 
ní sazby režie výrobní, 

tabulce 4.7. Při pohledu na 
vyšší sazby než společnost 

rozpočtování 

BUILDpower 

36% 

% 

9% 

6% a to u sazby režie 
 ve prospěch společnosti RTS. 
ší než společnost ÚRS.  

692 877,64

Druhá nová cena v 

KROSplus



 

30 

 

Velkou roli při výpočtu těchto režií má objem cenové základny a rovnice, ze kterých se 
sazby režií a zisku počítají. Tyto cenové základny a rovnice jsou v obou softwarech 
přednastaveny, ale uživatel si je může měnit dle své potřeby. Cenovým základnám a 
rovnicím se budu více věnovat v kapitole 4.2.3 Výpočet a srovnání skutečných režií. 
Dle mého názoru se jedná o podstatnou část v sestavování rozpočtu a celkové ceny díla. 

Dalším významným faktorem, který může ovlivnit výslednou cenu při sestavování 
rozpočtu stavby je objem ceny materiálu, který se do konečné ceny promítne. Tento 
přímý materiál se většinou nezahrnuje do cenové základny, ze které se následně počítají 
režie zisku a ztrát. Ve vybraných stavebních dílech, které obsahují hlavní nosné položky 
rozpočtu, se vyskytují materiály, které svou cenou výrazně promlouvají do celkové 
ceny. Dle mého názoru mají velký vliv na konečnou cenu hlavně dva materiály. Prvním 
jsou fasádní desky a druhým je omítková směs. 

 

4.2 Účetní výkazy společnosti ABZ - stav, s.r.o. 

V této části práce se budu věnovat problematice reálného stavu účetnictví a informací 
poskytnutých společností ABZ - stav, s.r.o., které se týkají roku 2010 a následné 
aplikace těchto informací do dvou nově oceněných verzí vybraných hlavních nosných 
položek. Velice důležité bude účetní výkazy dodavatelské firmy za rok 2010 předělat 
z druhového členění na členění kalkulační. V kalkulačním členění je potřeba rozdělit 
roční náklady na přímé mzdy, přímý materiál, odvody, ostatní přímé náklady, správní 
režie a výrobní režie. Z nově vzniklého kalkulačního členění výkazu zisku a ztrát budu 
počítat reálné procentní sazby režie výrobní a režie správní. V další podkapitole budu 
porovnávat reálné režie stavební firmy ABZ - stav, s.r.o. za rok 2010 s přednastavenými 
režiemi v rozpočtářských programech KROSplus a BUILDpower. Dále budu oceňovat 
vypočítanými reálnými režiemi dvě nově vzniklé verze vybraných hlavních nosných 
položek. Na závěr této kapitoly budu porovnávat nově vzniklé ceny nosných položek. 

 

4.2.1 Výkaz zisku a ztrát v druhovém členění 

Původní výkaz zisku a ztrát firmy ABZ – stav, s.r.o. byl vypracován za období 1. 1. 
2010 až 31. 12. 2010. Tento účetní výkaz byl rozčleněn na dvě základní účetní třídy a to 
na třídu 5 Náklady a na třídu 6 Výnosy. Třída 5 obsahovala finanční prostředky 
v celkové výši 12 897 059,38 Kč a třída 6 měla celkový objem finančních prostředků ve 
výši 13 130 017,02 Kč. Rozdíl těchto dvou tříd je 232 957,64 Kč. 

Obsah tohoto účetního výkazu zisku a ztrát je dále členěn do 11 skupin, kterými jsou 
skupiny: 50 Spotřebované nákupy, 51 Služby, 52 Osobní náklady, 53 Daně a poplatky, 
54 Jiné provozní náklady, 55 Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a 
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opravné položky provozních nákladů, 56 Finanční náklady, 59 Daně z příjmů, 
převodové účty a rezerva na daň z příjmů, 60 Tržby za vlastní výkony a zboží, 64 Jiné 
provozní výnosy, 66 Finanční výnosy. 

Pro využití v dalších částech této práce budu potřebovat pouze hodnoty účtů z třídy 5 
Náklady v druhovém členění. S účty ve třídě 6 Výnosy nadále pracovat nebudu. Třída 5 
Náklady je tvořena z 8 skupin, které dohromady obsahují 21 položek. Hlavním úkolem 
bude transformovat tyto položky z druhového členění na členění kalkulační. Dále budu 
pracovat s tímto výkazem zisku a ztrát v kalkulačním členění a vypočítávat z něj 
procentní výši reálných režií firmy ABZ - stav, s.r.o. v roce 2010.  

Původní výkaz zisku a ztrát v druhovém členění společnosti ABZ – stav, s.r.o. je 
uveden v příloze č. 5, na straně 68. 

 

4.2.2 Výkaz zisku a ztrát převedený z druhového členění na 
členění kalkulační 

Při práci s účetními výkazy jsem pracoval s druhovým členěním nákladů, které jsem 
převedl na členění kalkulační. S účty ve třídě 6 Výnosy jsem nepracoval, protože pro 
řešení dané problematiky nejsou podstatné. Důležité bylo rozdělit jednotlivé účetní 
položky do některé z kalkulačních kategorií, které vycházejí z kalkulačního vzorce 
jednotlivých softwarů. Kalkulační kategorie tvoří přímý materiál, přímé mzdy, odvody, 
ostatní přímé náklady, režie správní a režie výrobní. 

Některé účetní položky bylo potřeba rozdělit současně na více kalkulačních kategorií. S 
všemi nákladovými položkami z druhového členění jsem pracoval ve výši 100%, 
z důvodů možné potřeby rozdělit některou položku z druhového členění do více 
kalkulačních kategorií. V této práci se jedna položka v druhovém členění rozděluje 
maximálně do tří kalkulačních kategorií. Konkrétně se jedná o dvě takto rozdělené 
položky v druhovém členění, kterými jsou ostatní služby a mzdové náklady. Nákladová 
položka ostatní služby se dělí z celkové výše 100% v poměru 2% na režie správní, 1% 
na režie výrobní a 97% na ostatní přímé náklady. Položka mzdové náklady byla 
rozdělena 11% na režie správní, 54% na režie výrobní a 35% na přímé mzdy. Dále bylo 
5 nákladových položek v druhovém členění rozděleno do dvou kalkulačních kategorií. 
Jednalo se o tyto položky: spotřeba materiálu, spotřeba energie, cestovné, zákonné 
sociální náklady a daň silniční. Položka spotřeba materiálu je tvořena z 25% režií 
správní a 75% přímým materiálem, spotřeba energie se dělí 80% na režii správní a 20% 
na ostatní přímé náklady, cestovné je rozděleno 35% na režii správní a 65% na režii 
výrobní, Zákonné sociální náklady tvoří z 30%režie správní, a ze 70% režie výrobní a 
položka daň silniční je tvořena z 64% režií správní a z 36% režií výrobní. Toto 
rozdělení jsem volil na základě informací, které mi poskytla firma ABZ - stav, s.r.o. 
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Zbývající položky v druhovém členění nebylo zapotřebí dělit do více kalkulačních 
kategorií, a proto byly v plné výši zatříděny do některé z kalkulačních kategorií.  

Při převodu výkazu zisku a ztrát z druhového členění na členění kalkulační bylo 
původních 21 položek v druhovém členění navýšeno o 9 položek v kalkulačním členění. 
Celkem je v kalkulačním členění obsazeno 30 položek.  S těmito položkami budu 
nadále pracovat při zjišťování reálných správních a výrobních režií firmy ABZ - stav, 
s.r.o. za rok 2010.  

Upravený výkaz zisku a ztrát z druhového na kalkulační členění je uveden 
v příloze č. 6, na straně 70. 

 

4.2.3 Výpočet a srovnání skutečných režií 

Z kalkulačního členění vyplývá, že všechny náklady z výkazu zisku a ztrát firmy ABZ – 
stav, s.r.o. za rok 2010 jsou rozděleny pouze do těchto kategorií: PM – přímý materiál, 
OPN – ostatní přímé náklady, PMZ – přímé mzdy, OD – odvody, RV – režie výrobní a 
RS – režie správní. Do těchto kategorií jsou rozděleny náklady v celkové výši 
12 897 059, 38 Kč. Z této sumy tvoří přímý materiál 1 986 325,69 Kč, ostatní přímé 
náklady 8 906 792,27 Kč, přímé mzdy 68 328,75 Kč, odvody 131 150,00 Kč, režie 
výrobní 316 475,65 Kč a režie správní 1 487 987,03 Kč. 

Jednotlivé sumy kalkulačních kategorií dále vstupují do výpočtu režie výrobní a 
správní. Pro správnost výpočtu a správné aplikace jeho výsledku do kalkulace nosných 
položek, musely být rovnice, ze kterých se režie počítají stejné, jako rovnice 
rozpočtářských programů BUILDpower a KROSplus. Do těchto programů budu v další 
části této práce aplikovat vypočítané reálné režie.  

Výpočet reálných režií budu provádět zvlášť pro program pro BUILpower a zvlášť pro 
program KROSplus, protože každý z těchto programů má jinou cenovou základnu pro 
výpočet režií. 
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Rovnice pro výpočet režie výrobní a správní: 

Výpočet režie výrobní z kalkulační základny softwaru BUILDpower 

RV (%) = RV / ( PMZ + OPN + STROJE ) x 100 (%)   (1) 

Výpočet režie správní z kalkulační základny softwaru BUILDpower 

RS (%) = RS / ( PMZ + OPN + STROJE + RV ) x 100 (%)  (2) 

 

Výpočet režie výrobní z kalkulační základny softwaru KROSplus 

RV (%) = RV / ( PMZ + STROJE + OPN + OD ) x 100 (%)  (3) 

Výpočet režie správní z kalkulační základny softwaru KROSplus 

RS (%) = RS / ( PMZ + STROJE + OPN + OD ) x 100 (%)  (4) 

 

Legenda zkratek: 

RV – režie výrobní 

RS – režie správní 

PMZ – přímé mzdy 

STROJE – strojní vybavení 

OPN – ostatní přímé náklady 

OD – odvody (sociální a zdravotní pojištění)  

 

U společnost ABZ – stav, s.r.o. jsem při výpočtu zanedbával kalkulační kategorii stroje, 
protože tato firma nevlastní a nepracuje s žádnými stroji, ani s těžkou technikou při 
stavební výrobě.  
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Upravené rovnice pro výpočet režie výrobní a správní: 

Výpočet režie výrobní z kalkulační základny softwaru BUILDpower 

RV (%) = RV / ( PMZ + OPN ) x 100 (%) 

Výpočet režie správní z kalkulační základny softwaru BUILDpower 

RS (%) = RS / ( PMZ + OPN + RV ) x 100 (%) 

 

Výpočet režie výrobní z kalkulační základny softwaru KROSplus 

RV (%) = RV / ( PMZ + OPN + OD ) x 100 (%) 

Výpočet režie správní z kalkulační základny softwaru KROSplus 

RS (%) = RS / ( PMZ + OPN + OD ) x 100 (%) 

 

Pomocí těchto rovnic budu počítat skutečné režie výrobní a správní stavební 
dodavatelské firmy za rok 2010. Za jednotlivé kalkulační kategorie budu dosazovat 
objem finančních prostředků zjištěných z kalkulačního členění výkazu zisku a ztrát. 

 

Výpočet reálné režie výrobní a správní: 

Výpočet režie výrobní pro softwar BUILDpower 

RV (%) = RV / ( PMZ + OPN ) x 100 (%) 

RV (%) = 316 475,65 / ( 68 328,75 + 8 906 792,27 ) x 100 

RV = 3,53 % 

Výpočet režie správní pro softwar BUILDpower 

RS (%) = RS / ( PMZ + OPN + RV ) x 100 (%) 

RS (%) = 1 487 987,03 / ( 68 328,75 + 8 906 792,27 ) x 100 

RS = 16,58 % 
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Výpočet režie výrobní pro softwar KROSplus 

RV (%) = RV / ( PMZ + OPN + OD ) x 100 (%) 

RV (%) = 316 475,65 / ( 68 328,75 + 8 906 792,27 + 131 150,00 ) x 100 

RV = 3,48 % 

Výpočet režie správní pro softwar KROSplus 

RS (%) = RS / ( PMZ + OPN + OD ) x 100 (%) 

RS (%) = 1 487 987,03 / ( 68 328,75 + 8 906 792,27 + 131 150,00 ) x 100 

RS = 16,34 % 

 

Výpočet reálné režie výrobní a správní společnosti ABZ – stav, s.r.o. je uveden 
v příloze č. 7, na straně 72. 

Z výpočtu režií výrobní a správní jde vidět, že výsledné procentuální sazby jednotlivých 
programů se od sebe příliš neliší i přesto, že můžeme vidět malé rozdíly ve skladbě 
vzorců. Výsledné procentuální sazby režií správních jsou u obou programů 
několikanásobně vyšší, než režie výrobní. Nyní budu porovnávat vypočtené reálné režie 
společnosti ABZ – stav, s.r.o. s přednastavenými režiemi v softwarech BUILDpower a 
KROSplus. Jednotlivé sazby a jejich rozdíly jsou uvedeny pro software BUILDpower 
v tabulce 4.8 a pro software KROSplus v tabulce 4.9. Při porovnávání jednotlivých 
sazeb můžeme vidět, že největší rozdíl mezi skutečnými režiemi společnosti ABZ – 
stav, s.r.o. a přednastavenými sazbami v rozpočtářských programech je u režie výrobní. 
Oba softwary mají mnohem vyšší procentuální sazby režie výrobní, než jsou vypočteny 
reálné režie společnosti ABZ - stav, s.r.o. Program BUILDpower má režie výrobní vyšší 
o 32,42% a program KROSplus má tyto režie vyšší o 45,52%, což je nejvyšší rozdíl 
mezi porovnávanými režiemi. U režií správních už tak velký rozdíl není. Konkrétně 
program BUILDpower má vyšší procentuální sazbu o 3,42% a program KROSplus o 
9,66%, než je vypočtená skutečná procentuální sazba režie správní.  

Tabulka 4.8 – Porovnání skutečných režií s programem BUILDpower 

Software pro 
rozpočtování 

BUILDpower 
ABZ - stav, 

s.r.o. 
Rozdíl režie 

výrobní 
Rozdíl režie 

správní 

Režie výrobní 36,00% 3,53% 
32,47% 3,42% 

Režie správní 20,00% 16,58% 

 

Režie v tabulce 4.8 byly počítány ze základny softwaru BUILDpower. 
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Tabulka 4.8 – Porovnání skutečných režií s programem KROSplus 

Software pro 
rozpočtování 

KROSplus 
ABZ - stav, 

s.r.o. 
Rozdíl režie 

výrobní 
Rozdíl režie 

správní 

Režie výrobní 49,00% 3,48% 
45,52% 9,66% 

Režie správní 26,00% 16,34% 
 

Režie v tabulce 4.9 byly počítány ze základny softwaru KROSplus. 

Při porovnávání režií, které jsou přednastaveny v rozpočtářských programech a 
skutečných vypočtených režií firmy ABZ - stav, s.r.o. jsem došel k názoru, že 
procentuální sazby přednastavené v softwaru BUILDpower od společnosti RTS 
odpovídají mnohem více reálnému stavu. Tyto hodnoty dle mého názoru odpovídají 
středně velkým stavebním společnostem. U softwaru KROSplus od společnosti ÚRS 
jsou přednastaveny sazby režií výše a odpovídají spíše větším stavebním společnostem. 

 

4.3 Ocenění nosných položek rozpočtu novými režiemi 

V této kapitole budu plnit jeden hlavní úkol a tím bude přecenit dva nově vzniklé 
rozpočty vybraných nosných položek sestavené v programech BUILDpower a 
KROSplus vypočítanými skutečnými režiemi z výkazu zisku a ztrát firmy ABZ - stav, 
s.r.o. Dále budu u těchto nově oceněných nosných položek sledovat cenové rozdíly 
oproti položkám s přednastavenými režiemi v obou rozpočtářských programech.  

 

Jako první jsem provedl změnu u nosných položek sestavených programem 
BUILDpower. U tohoto softwaru byly přednastaveny režie výrobní na 36% a režie 
správní na 20%. Konečná suma takto naceněných nosných položek byla 675 060,44 Kč. 
Tyto položky jsem znovu ocenil mnou vypočítanými režiemi. U procentuální sazby 
režie výrobní došlo ke snížení na 3,53% a režie správní se snížila na 16,58%. Změna 
těchto režií zapříčinila snížení ceny na 605 107,33 Kč a to je o 69 953,11 Kč méně, než 
v rozpočtu s přednastavenými režiemi.  

Nosné položky oceněné novými režiemi v programu BUILDpower jsou uvedeny 
v příloze číslo č. 8, na straně 75.  

 

Druhou změnu jsem provedl u nosných položek, které jsem sestavoval pomocí softwaru 
KROSplus. V tomto programu jsou nastaveny režie výrobní na 49% a režie správní na 
26%. S takto nastavenými režiemi byla cena všech nosných položek 692 877,64 Kč. 
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Nově jsem přecenil nosné položky reálnými režiemi firmy ABZ - stav, s.r.o. Také tady 
došlo ke snížení procentuálních sazeb a to u režie výrobní na 3,48% a u režie správní na 
16,34%. Nosné položky oceněné těmito režiemi tvoří celkovou cenu 600 151,47 Kč, 
což je o 92 726,17 Kč méně, než u nosných položek, které byly oceněny 
přednastavenými režiemi.  

Nosné položky oceněné novými režiemi v programu KROSplus je uveden v příloze 
č. 9, na straně 80. 

 

4.4 Porovnání nově vzniklých cen stavebních oddílů 

V této kapitole se budu věnovat vzájemnému srovnání jednotlivých stavebních dílů, 
které obsahují vybrané hlavní nosné položky z rozpočtu na revitalizaci bytového domu. 
Budu porovnávat stavební oddíly z původního rozpočtu, oceněné stavební díly reálnými 
režiemi v programu BUILDpower a také stavební oddíly nově oceněné reálnými 
režiemi v programu KROSplus.  
V porovnání se budu zaměřovat na stavební díly s největším a také nejmenším rozdílem 
v ceně oproti ceně z původního rozpočtu. Tyto informace o cenách a jejich rozdílech 
jsou uvedeny v tabulce 4.9. 

V tabulce 4.9 jde vidět, že největší cenový rozdíl oproti ceně z původního rozpočtu je u 
stavebního dílu č. 62_1 s názvem Úprava povrchů vnější – fasáda, který byl sestaven 
v softwaru BUILDpower. Tento rozdíl je 21 609,35 Kč, o tuto částku je cena sestavená 
v softwaru BUILDpower vyšší než v původním rozpočtu. Nejmenší rozdíl oproti 
původnímu rozpočtu můžeme vidět u položky č. 62_5 s názvem Úpravy povrchů vnější 
- sokl, která byla sestavena pomocí softwaru KROSplus. Tento rozdíl činí 702,01 Kč, o 
tuto částku je cena sestavená v programu KROSplus vyšší oproti ceně z původního 
rozpočtu.  
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Tabulka 4.9 – Porovnání stavebních dílů s novými režiemi 

Díl 

č. 
Název stavebního dílu 

Původní cena 

v 

BUILDpoweru 

Nová cena s 

novými režiemi 

v 

BUILDpoweru 

Nová cena s 

novými režiemi 

v KROSplus 

6 Úpravy povrchu - příprava 22 985,76 25 082,78 27 469,27 

62_1 
Úprava povrchů vnější - 
fasáda 358 897,34 380 506,69 375 678,50 

62_2 
Úprava povrchů vnější - 
ostění 60 366,43 53 824,31 51 678,68 

62_3 

Úpravy povrchů vnější - 
ostění - zateplení 
římsy+podhledy balk. 43 803,91 42 792,29 41 748,70 

62_4 

Úpravy povrchů vnější - 
stěrka a omítka (čelo 
římsy+stříšky) 8 514,25 6 094,08 6 102,72 

62_5 Úpravy povrchů vnější - sokl 89 042,93 88 949,92 89 586,87 

62_6 
Úpravy povrchů vnější - 
ostění soklu 8 588,77 7 857,26 7 886,76 

  Celkem 592 199,39 605 107,33 600 151,50 

 

Chtěl bych také upozornit na změnu celkové ceny za všechny stavební díly, které byly 
sestaveny pomocí ceníků společností RTS a ÚRS oproti cenám stavebních dílů, které 
jsem ocenil reálnými režiemi společnosti ABZ - stav, s.r.o. V grafu 4.10 můžeme vidět, 
že nové ceny oceněné novými režiemi v softwaru BUILDpower a KROSplus se snížili 
oproti cenám oceněných přednastavenými režiemi v těchto softwarech. Největší pokles 
v ceně pochopitelně můžeme vidět u programu KROSplus, protože cena všech dílů 
oceněných přednastavenými režiemi v tomto programu byla nejvyšší. Rozdíl u těchto 
dvou cen je 92 726,14 Kč. Rozdíl v ceně mezi dvěma rozpočty v programu 
BUILDpower je 69 953,11 Kč.Výsledná celková cena za stavební díly sestavená 
v programu KROSplus a oceněná skutečnými režiemi je dokonce o 4 955,83 Kč menší 
než je tomu u programu BUILDpower. Nicméně veškeré nově sestavené celkové ceny 
vybraných stavebních dílů jsou vyšší než původní cena sestavená firmou ABZ - stav, 
s.r.o. 

 

 

 

 



 

39 

 

Graf 4.10 – Ceny stavebních dílů  

 

A – Původní cena firmy ABZ – stav, s.r.o. 

B – Cena sestavená v BUILDpoweru s přednastavenými základnami a procentními 
sazbami režií a zisku RTS 

C - Cena sestavená v BUILDpoweru s přednastavenými základnami RTS a reálnými 
sazbami firmy ABZ – stav, s.r.o. 

D – Cena sestavená v KROSplus s přednastavenými základnami a procentními sazbami 
režií a zisku ÚRS 

E - Cena sestavená v KROSplus s přednastavenými základnami ÚRS a reálnými 
sazbami firmy ABZ – stav, s.r.o. 

 

4.5 Vyhodnocení 

V předcházející kapitole jsme mohli vidět, že výpočtem a následnou aplikací 

skutečných režií společnosti ABZ - stav, s.r.o. do jednotlivých nosných položek došlo 

k výraznému snížení ceny a to v řádu desetitisíců. U programu BUILDpower došlo ke 

snížení konečné ceny o 69 953,11 Kč a u programu KROSplus ke snížení výsledné ceny 

o 92 726,14 Kč.  
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Tímto snížením se ceny oceněné skutečnými režiemi sestavené v obou rozpočtářských 

programech velice přiblížily ceně nosných položek z původního rozpočtu firmy ABZ - 

stav, s.r.o. Nejmenší rozdíl mezi cenou v původním rozpočtu je u ceny sestavené 

pomocí programu KROSplus a to 7 952,11 Kč. U programu BUILDpower je pak rozdíl 

12 907,94 Kč. 

 

Kdyby firma ABZ - stav, s.r.o. kalkulovala nabídkové ceny s přednastavenými režiemi 

v rozpočtářských programech, výrazně by tím zvyšovala svůj zisk vzhledem 

k výsledkům svého hospodaření. Na druhou stranu by si tímto krokem dle mého názoru 

tato firma snížila vlastní konkurenceschopnost, neboť na straně poptávky v daném 

oboru, ve kterém firma podniká je dnes velký tlak na co nejnižší cenu. Osobně bych 

první dvě cenové varianty s přednastavenými režiemi nedoporučoval předkládat, jako 

nabídkovou cenu. 

Přestože stavební dodavatelská firma ABZ – stav, s.r.o. nesestavuje nabídkové ceny 

s režiemi vypočítanými na základě svého hospodaření je její nacenění nosných položek 

velice blízko cenovým variantám nosných položek sestavených v obou výše zmíněných 

programech s reálnými režiemi této firmy. Obě cenové varianty s reálnými režiemi bych 

vybral, jako správně optimalizované ceny s ohledem na hospodaření společnosti ABZ – 

stav, s.r.o.  
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5 ZÁVĚR 

Hlavním cílem mé práce byla optimalizace ceny stavebního díla. Tohoto cíle jsem se 

snažil dosáhnout s pomocí sestavení několika cenových variant hlavních nosných 

položek, které jsem vybral z původního položkového rozpočtu. Do těchto cenových 

variant jsem poté aplikoval mnou vypočtené skutečné režie z výkazu zisku a ztrát 

stavební společnosti ABZ - stav, s.r.o. za rok 2010.  

Na začátku této práce jsem se věnoval objasnění teoretické části a zaměřil jsem se na 

vyjasnění základních pojmů týkajících se problematiky mé práce. Dále jsem se věnoval 

technickým, urbanistickým, architektonickým a dalším vlastnostem konkrétní zakázky, 

kterou byla revitalizace bytového domu. Tato stavba byla svěřena stavební firmě ABZ - 

stav, s.r.o., kterou jsem se také snažil čtenářům blíže představit. 

Tato stavební firma mi poskytla položkový rozpočet k výše zmíněné stavbě, se kterým 

jsem v této práci aktivně pracoval. Nejprve jsem z tohoto rozpočtu vybral hlavní nosné 

položky, které dodavatelská firma prováděla vlastními pracovníky, a zanedbal jsem 

položky, které se prováděly formou subdodávky. Poté jsem nosné položky nově sestavil 

pomocí rozpočtářského programu BUILDpower, který využívá ceníků společnosti RTS 

a také pomocí programu KROSplus, který využívá ceníků společnosti ÚRS. Tímto 

krokem jsem získal k původnímu rozpočtu další dvě nové cenové ohodnocení hlavních 

nosných položek.  

V další části mé práce jsem se zabýval účetními výkazy společnosti ABZ - stav, s.r.o. a 

to především výkazem zisku a ztrát za rok 2010. Tento účetní výkaz jsem nejprve 

přepracoval z druhového členění na členění kalkulační, ze kterého jsem vypočítal 

skutečné režie výrobní a režie správní dané stavební firmy.  

Jako poslední krok k optimalizaci ceny jsem provedl aplikaci výše zmíněných reálných 

režií do dvou nově sestavených cenových nabídek nosných položek. Toto přecenění 

jsem provedl v obou rozpočtářských programech záměnou přednastavených režií za 

výše zmíněné skutečné režie firmy ABZ - stav, s.r.o. Díky tomuto přecenění jsem získal 

k původnímu rozpočtu další čtyři cenové varianty nosných položek. 
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Sestavit dobře nabídkovou cenu na stavební zakázku není dnes jednoduchý úkol. Při 

sestavování nabídkové ceny musíme dobře vědět, z čeho se tato cena skládá a které 

faktory jí ovlivňují. Dodavatel stavby si také musí ujasnit, co od dané zakázky očekává 

za užitek a hlavně, jakého chce dosáhnout zisku.  

Musíme si také uvědomit, že každá stavební firma je ovlivněna stavebním trhem, na 

kterém panuje tvrdý konkurenční boj. Strana dodavatele stavby, kterou na stavebním 

trhu reprezentuje stavební firma, se musí snažit prodat své dílo s co nejvyšším ziskem, 

ale zároveň musí najít poptávku, kterou reprezentuje investor, který se snaží získat dané 

dílo co nejlevněji. Obě tyto strany musí na stavebním trhu dojít k dohodě, která bude 

obsahovat cíle a potřeby obou stran. 
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Příloha č. 2 Rozpočet původních nosných položek v softwaru BUILDpower 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 2011 JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
2011 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
2011 Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů 4

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Název VRN Celkem 

HSV celkem 592 199,38 Kompletační činnost (IČD) 0,00

Z PSV celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0,00

R M práce celkem 0,00 Oborová přirážka 0,00

N M dodávky celkem 0,00 Provoz investora 0,00

ZRN celkem 592 199,38 Přesun stavebních kapacit 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00

HZS 0,00

ZRN+HZS 592 199,38 Ostatní náklady neuvedené 0,00

592 199,38 Ostatní náklady celkem 0,00
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 14 %  
DPH 14 % 
Základ pro DPH 10 % 
DPH 10 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

59 219,94 CZK

651 419,32 CZK

592 199,38 CZK

Revitalizace bytového domu

0,00 CZK
0,00 CZK

ZRN+ost.náklady+HZS

         

Bytový dům

Revitalizace bytového domu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Strana 1



2011 Revitalizace bytového domu Rozpočet : 2011
2011 Bytový dům

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
6 Úpravy povrchu - příprava 22 985,76 0,00 0,00 0,00 0,00

62_1 Úprava povrchů vnější - fasáda 358 897,34 0,00 0,00 0,00 0,00

62_2 Úprava povrchů vnější - ostění 60 366,42 0,00 0,00 0,00 0,00

62_3 Úpravy povrchů vnější - ostění - zateplení římsy+podhle 43 803,91 0,00 0,00 0,00 0,00

62_4 Úpravy povrchů vnější - stěrka a omítka (čelo římsy+stří 8 514,25 0,00 0,00 0,00 0,00

62_5 Úpravy povrchů vnější - sokl 89 042,93 0,00 0,00 0,00 0,00

62_6 Úpravy povrchů vnější - ostění soklu 8 588,77 0,00 0,00 0,00 0,00
CELKEM  OBJEKT 592 199,38 0,00 0,00 0,00 0,00

Název VRN % Základna Celkem 

Kompletační činnost (IČD) 0,00 0,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 0,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 0,00 0,00

Provoz investora 0,00 0,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 0,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 0,00 0,00

Zařízení staveniště 0,00 0,00 0,00

Ztížené výrobní podmínky 0,00 0,00 0,00
CELKEM VRN 0,00

Stavba :
Objekt : Revitalizace bytového domu

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Strana 2



S:
O:
R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu - příprava

1 622904112 Očištění fasády a soklu, popř. tlakovou vodou m2 682,35 22,80 15 557,58

2 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 186,17 39,90 7 428,18

Díl: 62_1 Úprava povrchů vnější - fasáda
3 622322132 Izolace tepelná stěn lepením m2 491,97 376,20 185 079,11

4 58556675.A Baumit stěrka lepící DuoContact  (Allround),  10kg/m2 m2    491,97 50,16 24 677,22

5 28375938 Deska fasádní polystyr EPS 70 F tl.100mm fasáda m2 516,56 101,46 52 410,18

6 56284077.A Talířová hmoždinka TH-KI-N kov. 8/210 6ks/m2 kus 2 955,00 5,36 15 832,89

7 63127252.A Tkanina sklovláknitá armovací VERTEX R 131 m2 516,56 15,54 8 027,34

8 58556676.A Baumit penetrace pod omítku UniverzalGrund 0,, 25kg/m2 m2    491,97 11,32 5 569,10

9 58556669A Baumit omítka silikonová probarvená 4kg/m2 m2    491,97 136,80 67 301,50

Díl: 62_2 Úprava povrchů vnější - ostění
10 622322132 Izolace tepelná stěn lepením m2 96,96 376,00 36 456,96

11 58556675.A Baumit stěrka lepící DuoContact  (Allround),  10kg/m2 m2    96,96 50,16 4 863,51

12 28375930 Deska fasád polystyr EPS 70 F tl. 20mm - 30mm, ostění m2 101,88 30,44 3 101,02

13 63127252.A Tkanina sklovláknitá armovací VERTEX R 131 m2 101,88 15,54 1 583,22

14 58556676.A Baumit penetrace pod omítku UniverzalGrund 0,, 25kg/m2 m2    96,96 11,32 1 097,59

15 58556669A Baumit omítka silikonová probarvená 4kg/m2 m2    96,96 136,80 13 264,13

Díl: 62_3
Úpravy povrchů vnější - ostění - zateplení 
římsy+podhledy balk.

16 622322132 Izolace tepelná stěn lepením m2 64,80 376,20 24 377,76

17 58556675.A Baumit stěrka lepící DuoContact  (Allround),  10kg/m2 m2    64,80 50,16 3 250,37

18 28375934
Deska fasád polystyr EPS 70 F tl. 60mm, římsa+podhledy 
balk. m2 68,04 60,88 4 142,00

19 56284074.A Talířová hmoždinka TH-KI-N kov. 8/150 6ks/m2 kus 390,00 3,53 1 376,70

20 63127252.A Tkanina sklovláknitá armovací VERTEX R 131 m2 68,04 15,54 1 057,34

21 58556676.A Baumit penetrace pod omítku UniverzalGrund 0,, 25kg/m2 m2    64,80 11,32 733,54

22 58556669A Baumit omítka silikonová probarvená 4kg/m2 m2    64,80 136,80 8 864,64

Díl: 62_4
Úpravy povrchů vnější - stěrka a omítka (čelo 
římsy+stříšky)

23 622322132R Natažení stěrky a omítky m2 18,00 273,60 4 924,80

24 58556675.A Baumit stěrka lepící DuoContact  (Allround),  10kg/m2 m2    18,00 34,20 615,60

25 63127252.A Tkanina sklovláknitá armovací VERTEX R 131 m2 19,80 15,54 307,69

26 58556676.A Baumit penetrace pod omítku UniverzalGrund 0,, 25kg/m2 m2    18,00 11,32 203,76

27 58556669A Baumit omítka silikonová probarvená 4kg/m2 m2    18,00 136,80 2 462,40

Díl: 62_5 Úpravy povrchů vnější - sokl
28 622322132 Izolace tepelná stěn lepením m2 100,58 376,20 37 838,20

29 58556675.A Baumit stěrka lepící DuoContact  (Allround),  10kg/m2 m2    100,58 50,16 5 045,09

30 28375963 Deska soklová fasádní tl. 50 mm sokl m2 105,60 125,40 13 242,24

31 56284072.A Talířová hmoždinka TH-KI-N kov. 8/110 6ks/m2 kus 605,00 3,19 1 931,16

32 63127252.A Tkanina sklovláknitá armovací VERTEX R 131 m2 105,60 15,54 1 641,02

33 58556676.A Baumit penetrace pod omítku UniverzalGrund 0,, 25kg/m2 m2    100,58 11,32 1 138,57

34 58556669A Omítka mozaiková Baumit MosaikPutz 5,5kg/m2 m2    100,58 280,44 28 206,66

358 897,34

Položkový rozpočet 

Revitalizace bytového domu
Bytový dům
2011

22 985,76

60 366,43

43 803,91

8 514,25

89 042,93



Díl: 62_6 Úpravy povrchů vnější - ostění soklu
35 622322132 Izolace tepelná stěn lepením m2 10,50 376,20 3 950,10

36 58556675.A Baumit stěrka lepící DuoContact  (Allround),  10kg/m2 m2    10,50 50,16 526,68

37 28375961 Deska soklová fasádní EPS-S tl. 20-30 mm ostění, soklu m2 11,55 75,24 869,02

38 63127252.A Tkanina sklovláknitá armovací VERTEX R 131 m2 11,55 15,54 179,49

39 58556676.A Baumit penetrace pod omítku UniverzalGrund 0,, 25kg/m2 m2    10,50 11,32 118,86

40 58556669A Omítka mozaiková Baumit MosaikPutz 5,5kg/m2 m2    10,50 280,44 2 944,62

8 588,77
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Příloha č. 3 Přeceněný rozpočet nosných položek v softwaru BUILDpower 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet  JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
 Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel  Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Název VRN Celkem 

HSV celkem 675 060,45 Kompletační činnost (IČD) 0,00

Z PSV celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0,00

R M práce celkem 0,00 Oborová přirážka 0,00

N M dodávky celkem 0,00 Provoz investora 0,00

ZRN celkem 675 060,45 Přesun stavebních kapacit 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00

HZS 0,00

ZRN+HZS 675 060,45 Ostatní náklady neuvedené 0,00

675 060,45 Ostatní náklady celkem 0,00
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 14 %  
DPH 14 % 
Základ pro DPH 10 % 
DPH 10 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

67 506,05 CZK

742 566,50 CZK

675 060,45 CZK

ZRN+ost.náklady+HZS

         

Revitalizace

Revitalizace

Bytový dům

0,00 CZK
0,00 CZK

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Strana 1



  Revitalizace Rozpočet :  
  Revitalizace

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
6 Úpravy povrchu - příprava 31 162,22 0,00 0,00 0,00 0,00

62_1 Úprava povrchů vnější - fasáda 421 182,77 0,00 0,00 0,00 0,00

62_2 Úprava povrchů vnější - ostění 61 840,97 0,00 0,00 0,00 0,00

62_3 Úpravy povrchů vnější - ostění - zateplení římsy+podhle 48 149,95 0,00 0,00 0,00 0,00

62_4 Úpravy povrchů vnější - stěrka a omítka (čelo římsy+stří 6 733,26 0,00 0,00 0,00 0,00

62_5 Úpravy povrchů vnější - sokl 97 265,88 0,00 0,00 0,00 0,00

62_6 Úpravy povrchů vnější - ostění soklu 8 725,40 0,00 0,00 0,00 0,00
CELKEM  OBJEKT 675 060,45 0,00 0,00 0,00 0,00

Název VRN % Základna Celkem 

Kompletační činnost (IČD) 0,00 0,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 0,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 0,00 0,00

Provoz investora 0,00 0,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 0,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 0,00 0,00

Zařízení staveniště 0,00 0,00 0,00

Ztížené výrobní podmínky 0,00 0,00 0,00
CELKEM VRN 0,00

Stavba :
Objekt : Bytový dům

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Strana 2



S: 1
O: 1
R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu - příprava

1 622904112 Očištění fasády a soklu, popř. tlakovou vodou m2 682,35000 36,90 25 178,72

2 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 186,17000 32,14 5 983,50

Díl: 62_1 Úprava povrchů vnější - fasáda
3 622322132 Izolace tepelná stěn lepením m2 491,97000 360,34 177 276,47

4 58556675.A Baumit stěrka lepící DuoContact  (Allround),  10kg/m2 m2    491,97000 26,00 12 791,22

5 28375938 Deska fasádní polystyr EPS 70 F tl.100mm fasáda m2 516,56000 185,00 95 563,60

6 56284077.A Talířová hmoždinka TH-KI-N kov. 8/210 6ks/m2 kus 2 955,00000 12,10 35 755,50

7 63127252.A Tkanina sklovláknitá armovací VERTEX R 131 m2 516,56000 16,00 8 264,96

8 58556676.A Baumit penetrace pod omítku UniverzalGrund 0,25kg/m2 m2    491,97000 11,25 5 534,66

9 58556669A Baumit omítka silikonová probarvená 4kg/m2 m2    491,97000 174,80 85 996,36

Díl: 62_2 Úprava povrchů vnější - ostění
10 622322132 Izolace tepelná stěn lepením m2 96,96000 360,34 34 938,57

11 58556675.A Baumit stěrka lepící DuoContact  (Allround),  10kg/m2 m2    96,96000 26,00 2 520,96

12 28375930 Deska fasád polystyr EPS 70 F tl. 20mm - 30mm, ostění m2 101,88000 46,25 4 711,95

13 63127252.A Tkanina sklovláknitá armovací VERTEX R 131 m2 101,88000 16,00 1 630,08

14 58556676.A Baumit penetrace pod omítku UniverzalGrund 0,25kg/m2 m2    96,96000 11,25 1 090,80

15 58556669A Baumit omítka silikonová probarvená 4kg/m2 m2    96,96000 174,80 16 948,61

Díl: 62_3
Úpravy povrchů vnější - ostění - zateplení 
římsy+podhledy balk.

16 622322132 Izolace tepelná stěn lepením m2 64,80000 360,34 23 350,03

17 58556675.A Baumit stěrka lepící DuoContact  (Allround),  10kg/m2 m2    64,80000 26,00 1 684,80

18 28375934
Deska fasád polystyr EPS 70 F tl. 60mm, římsa+podhledy 
balk. m2 68,04000 111,00 7 552,44

19 56284074.A Talířová hmoždinka TH-KI-N kov. 8/150 6ks/m2 kus 390,00000 6,20 2 418,00

20 63127252.A Tkanina sklovláknitá armovací VERTEX R 131 m2 68,04000 16,00 1 088,64

21 58556676.A Baumit penetrace pod omítku UniverzalGrund 0,25kg/m2 m2    64,80000 11,25 729,00

22 58556669A Baumit omítka silikonová probarvená 4kg/m2 m2    64,80000 174,80 11 327,04

Díl: 62_4
Úpravy povrchů vnější - stěrka a omítka (čelo 
římsy+stříšky)

23 622322132R Natažení stěrky a omítky m2 18,00000 154,42 2 779,56

24 58556675.AR Baumit stěrka lepící DuoContact  (Allround),  5kg/m2 m2    18,00000 16,00 288,00

25 63127252.A Tkanina sklovláknitá armovací VERTEX R 131 m2 19,80000 16,00 316,80

26 58556676.A Baumit penetrace pod omítku UniverzalGrund 0,25kg/m2 m2    18,00000 11,25 202,50

27 58556669A Baumit omítka silikonová probarvená 4kg/m2 m2    18,00000 174,80 3 146,40

Díl: 62_5 Úpravy povrchů vnější - sokl
28 622322132 Izolace tepelná stěn lepením m2 100,58000 360,34 36 243,00

29 58556675.A Baumit stěrka lepící DuoContact  (Allround),  10kg/m2 m2    100,58000 26,00 2 615,08

30 28375963 Deska soklová fasádní tl. 50 mm sokl m2 105,60000 210,00 22 176,00

31 56284072.A Talířová hmoždinka TH-KI-N kov. 8/110 6ks/m2 kus 605,00000 5,30 3 206,50

32 63127252.A Tkanina sklovláknitá armovací VERTEX R 131 m2 105,60000 16,00 1 689,60

33 58556676.A Baumit penetrace pod omítku UniverzalGrund 0,25kg/m2 m2    100,58000 11,25 1 131,53

Díl: 62_6 Úpravy povrchů vnější - ostění soklu
34 622322132 Izolace tepelná stěn lepením m2 10,50000 360,34 3 783,57

35 58556675.A Baumit stěrka lepící DuoContact  (Allround),  10kg/m2 m2    10,50000 26,00 273,00

36 28375961 Deska soklová fasádní EPS-S tl. 20-30 mm ostění, soklu m2 11,55000 105,00 1 212,75

Položkový rozpočet 

Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům

31 162,22

421 182,77

61 840,96

48 149,95

6 733,26

67 061,70

8 725,40



37 63127252.A Tkanina sklovláknitá armovací VERTEX R 131 m2 11,55000 16,00 184,80

38 58556676.A Baumit penetrace pod omítku UniverzalGrund 0,25kg/m2 m2    10,50000 11,25 118,13

39 585566786 Omítka mozaiková Baumit MosaikPutz 5,5kg/m2 m2    10,50000 300,30 3 153,15

Díl: 62_5 Úpravy povrchů vnější - sokl
40 585566786 Omítka mozaiková Baumit MosaikPutz 5,5kg/m2 m2    100,58000 300,30 30 204,17

30 204,17
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Příloha č. 4 Přeceněný rozpočet nosných položek v softwaru KROSplus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stavba:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 10,00% ze

Cena s DPH v CZK 709 156,84

692 877,64
0,00

692 877,64

162 791,70 16 279,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Revitalizace bytového domu

30.03.2013

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 4



Stavba:

Místo:  Datum:

Objednavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné - Úprava povrchů vnější -  fasáda

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

654 571,06

0,00

692 877,64

30.03.2013

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

692 877,64

38 306,58

38 306,58

654 571,06

REKAPITULACE ROZPOČTU

Revitalizace bytového domu
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Stavba:
Místo:  Datum:

Objednavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchu - příprava
1 K 629995101 m2 682,350

2 K 629991011 m2 186,170

PSV - Práce a dodávky PSV

    62_1 - Úprava povrchů vnější - fasáda
3 K 622211021.1.1 m2 491,970

4 M 585621490 m2 491,970

5 M 283759380 m2 516,560

6 M 590513460 kus 2 955,000

7 M 631272500 m2 516,560

8 M 585631000 m2 491,970

9 M 585621180 m2 491,970

    62_2 - Úprava povrchů vnější - ostění

692 877,64

38 306,58
38 306,58

654 571,06
654 571,06

Tkanina sklovláknitá armovací VERTEX R131 24,40 12 604,06

Baumit penetrace pod omítku UniverzalGrund 16,60 8 166,70

Baumit omítka silikonová probarvená 4kg/m2 173,60 85 405,99

Baumit stěrka lepící DuoContact  (Allround),  

10kg/m2
37,60 18 498,07

Deska fasádní polystyr EPS 70 F tl.100mm 170,00 87 815,20

Talířová hmoždinka TH-KI-N kov. 8/210 6ks/m2 16,10 47 575,50

Očištění fasády a soklu, popř. tlakovou vodou 49,10 33 503,39

Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 25,80 4 803,19

Izolace tepelná stěn lepením 341,00 167 761,77

ROZPOČET
Revitalizace bytového domu

30.03.2013

 
 

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    62_2 - Úprava povrchů vnější - ostění
10 K 622211021.1.1 m2 96,960

11 M 585621490.1 m2 96,960

12 M 283759300 m2 101,880

13 M 631272500 m2 101,880

14 M 585631000.1 m2 96,960

15 M 585621180.1 m2 96,960

    62_3 - Úpravy povrchů vnější - ostění - zateple ní římsy+podhledy balk.
16 K 622211021.1.1 m2 64,800

17 M 585621490.2 m2 64,800

18 M 283759340 m2 68,040

19 M 590513420 kus 390,000

20 M 631272500 m2 68,040

21 M 585631000.2 m2 64,800

22 M 585621180.2 m2 64,800

    62_4 - Úpravy povrchů vnější - stěrka a omítka (čelo římsy+stříšky)
23 K 622211021.11 m2 18,000

24 M 585621490.3 m2 18,000

25 M 631272500 m2 19,800

26 M 585631000.3 m2 18,000

27 M 585621180.3 m2 18,000

    62_5 - Úpravy povrchů vnější - sokl
28 K 622211021.1.1 m2 100,580

29 M 585621490.4 m2 100,580

30 M 283760130 m2 105,600

31 M 590513280 kus 605,000

32 M 631272500 m2 105,600

33 M 585631000.4 m2 100,580

34 M 585621330 m2 100,580Omítka mozaiková Baumit MosaikPutz 305,50 30 727,19

Talířová hmoždinka TH-KI-N kov. 8/110 6ks/m2 6,90 4 174,50

Tkanina sklovláknitá armovací VERTEX R131 24,40 2 576,64

Baumit penetrace pod omítku UniverzalGrund 

0,25kg/m2

16,60 1 669,63

Izolace tepelná stěn lepením 341,00 34 297,78
Baumit stěrka lepící DuoContact  (Allround),  

10kg/m2
37,60 3 781,81

Deska soklová fasádní tl. 50 mm sokl 218,00 23 020,80

Tkanina sklovláknitá armovací VERTEX R131 24,40 483,12

Baumit penetrace pod omítku UniverzalGrund 

0,25kg/m2

16,60 298,80

Baumit omítka silikonová probarvená 4kg/m2 173,60 3 124,80

Baumit omítka silikonová probarvená 4kg/m2 173,60 11 249,28

Natažení stěrky a omítky 145,00 2 610,00
Baumit stěrka lepící DuoContact  (Allround),  

5kg/m2
22,50 405,00

Talířová hmoždinka TH-KI-N kov. 8/150 6ks/m2 8,10 3 159,00

Tkanina sklovláknitá armovací VERTEX R131 24,40 1 660,18

Baumit penetrace pod omítku UniverzalGrund 

0,25kg/m2

16,60 1 075,68

Izolace tepelná stěn lepením 341,00 22 096,80
Baumit stěrka lepící DuoContact  (Allround),  

10kg/m2
37,60 2 436,48

Deska fasád polystyr EPS 70 F tl. 60mm, 

římsa+podhledy balk.
102,00 6 940,08

Tkanina sklovláknitá armovací VERTEX R131 24,40 2 485,87

Baumit penetrace pod omítku UniverzalGrund 

0,25kg/m2

16,60 1 609,54

Baumit omítka silikonová probarvená 4kg/m2 173,60 16 832,26

Izolace tepelná stěn lepením 341,00 33 063,36

Baumit stěrka lepící DuoContact  (Allround),  

10kg/m2
37,60 3 645,70

Deska fasád polystyr EPS 70 F tl. 20mm - 

30mm, ostění
42,40 4 319,71
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    62_6 - Úpravy povrchů vnější - ostění soklu
35 K 622211021.1.2 m2 10,500

36 M 585621490.5 m2 10,500

37 M 283760110 m2 11,550

38 M 631272500 m2 11,550

39 M 585631000.5 m2 10,500

40 M 585621330 m2 10,500Omítka mozaiková Baumit MosaikPutz 305,50 3 207,75

Deska soklová fasádní EPS-S tl. 20-30 mm 

ostění soklu
117,80 1 360,59

Tkanina sklovláknitá armovací VERTEX R131 24,40 281,82

Baumit penetrace pod omítku UniverzalGrund 

0,25kg/m2

16,60 174,30

Izolace tepelná stěn lepením 341,00 3 580,50
Baumit stěrka lepící DuoContact  (Allround),  

10kg/m2
37,60 394,80
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Příloha č. 5  Výkaz zisku a ztrát společnosti ABZ – stav, s.r.o. 
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Příloha č. 6  Převedený VZZ z druhového na kalkulační členění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRUHOVÉ ČLENĚNÍ KALKULAČNÍ ČLENĚNÍ

NÁZEV POLOŽKY % Kč NÁZEV POLOŽKY % Kč

Režie správní 25 662 108,56 Kč
Přímý materiál 75 1 986 325,69 Kč

Spotřeba DHIM 100 38 600,28 Kč Režie výrobní 100 38 600,28 Kč
Režie správní 80 7 846,26 Kč
Ostatní přímé náklady 20 1 961,56 Kč

Opravy a udržování 100 52 307,97 Kč Režie správní 100 52 307,97 Kč
Režie výrobní 65 38 164,52 Kč
Režie správní 35 20 550,12 Kč

Náklady na reprezentaci 100 256,00 Kč Režie správní 100 256,00 Kč
Režie správní 2 183 604,76 Kč
Režie výrobní 1 91 802,38 Kč
Ostatní přímé náklady 97 8 904 830,71 Kč

Režie správní 11 21 474,75 Kč
Režie výrobní 54 105 421,50 Kč
Přímé mzdy 35 68 328,75 Kč

Příjmy společ. a členů družstev 100 194 521,00 Kč Režie správní 100 194 521,00 Kč
Zákonné sociální pojištění 100 131 150,00 Kč Odvody 100 131 150,00 Kč

Režie správní 30 17 614,39 Kč
Režie výrobní 70 41 100,25 Kč

Režie správní 64 2 465,28 Kč
Režie výrobní 36 1 386,72 Kč

Ostatní daně a poplatky 100 5 800,00 Kč Režie správní 100 5 800,00 Kč
 

Ostatní pokuty a penále 100 16,00 Kč Režie správní 100 16,00 Kč
Ostatní provozní náklady 100 1,00 Kč Režie správní 100 1,00 Kč

Odpisy DNM 100 351 233,00 Kč Režie správní 100 351 233,00 Kč
Odpisy DNM 100 -171 629,00 Kč Režie správní 100 -171 629,00 Kč

Úroky 100 37 623,31 Kč Režie správní 100 37 623,31 Kč
Kursové ztráty 100 6 751,33 Kč Režie správní 100 6 751,33 Kč
Ostatní finanční náklady 100 65 232,30 Kč Režie správní 100 65 232,30 Kč

Daň z příjmů z běžné činnosti 100 30 210,00 Kč Režie správní 100 30 210,00 Kč

Cestovné 100 58 714,64 Kč

Ostatní služby 100 9 180 237,84 Kč

Daň silniční 100 3 852,00 Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT UPRAVENÝ Z DRUHOVÉHO NA KALKULAČNÍ ČLENĚNÍ

Mzdové náklady 100 195 225,00 Kč

Zákonné sociální náklady 100 58 714,64 Kč

Spotřeba materiálu 100 2 648 434,25 Kč

Spotřeba energie 100 9 807,82 Kč
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Příloha č. 7  Výpočet výrobní a správní režie firmy ABZ – stav, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přímý materiál - PM
Přímý materiál - 75 % ze spotřeby materiálu 1 986 325,69 Kč

PM celkem 1 986 325,69 Kč

Ostatní přímé náklady - OPN
Ostatní přímé náklady - 20 % ze spotřeby energie 1 961,56 Kč

Ostatní přímé náklady - 97 % z ostatních služeb 8 904 830,71 Kč

OPN celkem 8 906 792,27 Kč

Přímé mzdy - PMZ
Přímé mzdy - 35 % ze mzdových nákladů 68 328,75 Kč

PMZ celkem 68 328,75 Kč

Odvody - OD
Odvody - 100% ze zákonného sociálního pojištění 131 150,00 Kč

OD celkem 131 150,00 Kč

Režie výrobní - RV
Režie výrobní - 100% ze spotřeby DHIM 38 600,28 Kč

Režie výrobní - 65% z cestovného 38 164,52 Kč

Režie výrobní - 1% z ostatních služeb 91 802,38 Kč

Režie výrobní - 54% ze mzdových nákladů 105 421,50 Kč

Režie výrobní - 70% ze zákonných sociálních nákladů 41 100,25 Kč

Režie výrobní - 36% ze silniční daně 1 386,72 Kč

RV celkem 316 475,65 Kč

REŽIE FIRMY ABZ-stav s.r.o.



Režie správní - RS
Režie správní - 25% ze spotřeby materiálu 662 108,56 Kč

Režie správní - 80% ze spotřeby energie 7 846,26 Kč

Režie správní - 100% z oprav a udržování 52 307,97 Kč

Režie správní - 35% z cestovného 20 550,12 Kč

Režie správní - 100% z nákladů na reprezentaci 256,00 Kč

Režie správní - 2% z ostatních služeb 183 604,76 Kč

Režie správní - 11% ze mzdových nákladů 21 474,75 Kč

Režie správní - 100% z Příjmů společníků a členů družstev 194 521,00 Kč

Režie správní - 30% ze zákonných sociálních nákladů 17 614,39 Kč

Režie správní - 64%ze silniční daně 2 465,28 Kč

Režie správní - 100% z ostatních daní a poplatků 5 800,00 Kč

Režie správní - 100% z ostatních pokud a penálů 16,00 Kč

Režie správní - 100% z ostatních provozních nákladů 1,00 Kč

Režie správní - 100% z odpisů DNM 351 233,00 Kč

Režie správní - 100% z odpisů DNM -171 629,00 Kč

Režie správní - 100% z úroků 37 623,31 Kč

Režie správní - 100% z kurzovních ztrát 6 751,33 Kč

Režie správní - 100% z ostatních finančních nákladů 65 232,30 Kč

Režie správní - 100% z daňí z příjmů z běžné činnosti 30 210,00 Kč

RS celkem 1 487 987,03 Kč



Výpočet režie výrobní z kalkulační základny softwaru BUILDpower

RV (%) = RV / ( PMZ + OPN + STROJE ) x 100 (%)

RV (%) = RV / ( PMZ + OPN ) x 100 (%)

RV (%) = 316 475,65 / ( 68 328,75 + 8 906 792,27 ) x 100

RV = 3,53 %

Výpočet režie správní z kalkulační základny softwaru BUILDpower

RS (%) = RS / ( PMZ + OPN + STROJE + RV ) x 100 (%)

RS (%) = RS / ( PMZ + OPN ) x 100 (%)

RS (%) = 1 487 987,03 / ( 68 328,75 + 8 906 792,27 ) x 100

RS = 16,58 %

Výpočet režie výrobní z kalkulační základny softwaru KROSplus

RV (%) = RV / ( PMZ + STROJE + OPN + OD ) x 100 (%)

RV (%) = RV / ( PMZ + OPN + OD ) x 100 (%)

RV (%) = 316 475,65 / ( 68 328,75 + 8 906 792,27 + 131 150,00 ) x 100

RV = 3,48 %

Výpočet režie správní z kalkulační základny softwaru KROSplus

RS (%) = RS / ( PMZ + STROJE + OPN + OD ) x 100 (%)

RS (%) = RS / ( PMZ + OPN + OD ) x 100 (%)

RS (%) = 1 487 987,03 / ( 68 328,75 + 8 906 792,27 + 131 150,00 ) x 100

RS = 16,34 %
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Příloha č. 8 Přeceněný rozpočet nosných položek v softwaru BUILDpower 

s novými režiemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 2011 JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
2011 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
2011 Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Název VRN Celkem 

HSV celkem 605 107,33 Kompletační činnost (IČD) 0,00

Z PSV celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0,00

R M práce celkem 0,00 Oborová přirážka 0,00

N M dodávky celkem 0,00 Provoz investora 0,00

ZRN celkem 605 107,33 Přesun stavebních kapacit 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00

HZS 0,00

ZRN+HZS 605 107,33 Ostatní náklady neuvedené 0,00

605 107,33 Ostatní náklady celkem 0,00
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 14 %  
DPH 14 % 
Základ pro DPH 10 % 
DPH 10 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

S novými režiemi

0,00 CZK
0,00 CZK

ZRN+ost.náklady+HZS

         

Revitalizace

Revitalizace

60 510,73 CZK

665 618,06 CZK

605 107,33 CZK

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Strana 1



2011 Revitalizace Rozpočet : 2 011,00
2011 Revitalizace

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
6 Úpravy povrchu - příprava 25 082,78 0,00 0,00 0,00 0,00

62_1 Úprava povrchů vnější - fasáda 380 506,69 0,00 0,00 0,00 0,00

62_2 Úprava povrchů vnější - ostění 53 824,31 0,00 0,00 0,00 0,00

62_3 42 792,29 0,00 0,00 0,00 0,00

62_4 6 094,08 0,00 0,00 0,00 0,00

62_5 Úpravy povrchů vnější - sokl 88 949,92 0,00 0,00 0,00 0,00

62_6 Úpravy povrchů vnější - ostění soklu 7 857,26 0,00 0,00 0,00 0,00
CELKEM  OBJEKT 605 107,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Název VRN % Základna Celkem 

Kompletační činnost (IČD) 0,00 0,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 0,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 0,00 0,00

Provoz investora 0,00 0,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 0,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 0,00 0,00

Zařízení staveniště 0,00 0,00 0,00

Ztížené výrobní podmínky 0,00 0,00 0,00
CELKEM VRN 0,00

Stavba :
Objekt : S novými režiemi

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Úpravy povrchů vnější - ostění - zateplení 
římsy+podhledy balk.

Úpravy povrchů vnější - stěrka a omítka (čelo 
římsy+stříšky)

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Strana 2



S: 2011
O: 2011
R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu - příprava

1 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 186,17000 27,89 5 192,28

2 622904112 Očištění fasády a soklu, popř. tlakovou vodou m2 682,35000 29,15 19 890,50

Díl: 62_1 Úprava povrchů vnější - fasáda
3 622322132 Izolace tepelná stěn lepením m2 491,97000 277,66 136 600,39

4 28375938 Deska fasádní polystyr EPS 70 F tl.100mm fasáda m2 516,56000 185,00 95 563,60

5 56284077.A Talířová hmoždinka TH-KI-N kov. 8/210 6ks/m2 kus 2 955,00000 12,10 35 755,50

6 58556669A Baumit omítka silikonová probarvená 4kg/m2 m2    491,97000 174,80 85 996,36

7 58556675.A Baumit stěrka lepící DuoContact  (Allround),  10kg/m2 m2    491,97000 26,00 12 791,22

8 58556676.A Baumit penetrace pod omítku UniverzalGrund 0,25kg/m2 m2    491,97000 11,25 5 534,66

9 63127252.A Tkanina sklovláknitá armovací VERTEX R 131 m2 516,56000 16,00 8 264,96

Díl: 62_2 Úprava povrchů vnější - ostění
10 622322132 Izolace tepelná stěn lepením m2 96,96000 277,66 26 921,91

11 28375930 Deska fasád polystyr EPS 70 F tl. 20mm - 30mm, ostění m2 101,88000 46,25 4 711,95

12 58556669A Baumit omítka silikonová probarvená 4kg/m2 m2    96,96000 174,80 16 948,61

13 58556675.A Baumit stěrka lepící DuoContact  (Allround),  10kg/m2 m2    96,96000 26,00 2 520,96

14 58556676.A Baumit penetrace pod omítku UniverzalGrund 0,25kg/m2 m2    96,96000 11,25 1 090,80

15 63127252.A Tkanina sklovláknitá armovací VERTEX R 131 m2 101,88000 16,00 1 630,08

Díl: 62_3
Úpravy povrchů vnější - ostění - zateplení 
římsy+podhledy balk.

16 622322132 Izolace tepelná stěn lepením m2 64,80000 277,66 17 992,37

17 28375934
Deska fasád polystyr EPS 70 F tl. 60mm, římsa+podhledy 
balk. m2 68,04000 111,00 7 552,44

18 56284074.A Talířová hmoždinka TH-KI-N kov. 8/150 6ks/m2 kus 390,00000 6,20 2 418,00

19 58556669A Baumit omítka silikonová probarvená 4kg/m2 m2    64,80000 174,80 11 327,04

20 58556675.A Baumit stěrka lepící DuoContact  (Allround),  10kg/m2 m2    64,80000 26,00 1 684,80

21 58556676.A Baumit penetrace pod omítku UniverzalGrund 0,25kg/m2 m2    64,80000 11,25 729,00

22 63127252.A Tkanina sklovláknitá armovací VERTEX R 131 m2 68,04000 16,00 1 088,64

Díl: 62_4
Úpravy povrchů vnější - stěrka a omítka (čelo 
římsy+stříšky)

23 622322132R Natažení stěrky a omítky m2 18,00000 118,91 2 140,38

24 58556669A Baumit omítka silikonová probarvená 4kg/m2 m2    18,00000 174,80 3 146,40

25 58556675.AR Baumit stěrka lepící DuoContact  (Allround),  5kg/m2 m2    18,00000 16,00 288,00

26 58556676.A Baumit penetrace pod omítku UniverzalGrund 0,25kg/m2 m2    18,00000 11,25 202,50

27 63127252.A Tkanina sklovláknitá armovací VERTEX R 131 m2 19,80000 16,00 316,80

Díl: 62_5 Úpravy povrchů vnější - sokl
28 622322132 Izolace tepelná stěn lepením m2 100,58000 277,66 27 927,04

29 28375963 Deska soklová fasádní tl. 50 mm sokl m2 105,60000 210,00 22 176,00

30 56284072.A Talířová hmoždinka TH-KI-N kov. 8/110 6ks/m2 kus 605,00000 5,30 3 206,50

31 58556675.A Baumit stěrka lepící DuoContact  (Allround),  10kg/m2 m2    100,58000 26,00 2 615,08

32 58556676.A Baumit penetrace pod omítku UniverzalGrund 0,25kg/m2 m2    100,58000 11,25 1 131,53

33 585566786 Omítka mozaiková Baumit MosaikPutz 5,5kg/m2 m2    100,58000 300,30 30 204,17

34 63127252.A Tkanina sklovláknitá armovací VERTEX R 131 m2 105,60000 16,00 1 689,60

53 824,31

42 792,29

6 094,08

88 949,92

380 506,69

Položkový rozpočet 

Revitalizace
Revitalizace

25 082,78



Díl: 62_6 Úpravy povrchů vnější - ostění soklu
35 622322132 Izolace tepelná stěn lepením m2 10,50000 277,66 2 915,43

36 28375961 Deska soklová fasádní EPS-S tl. 20-30 mm ostění, soklu m2 11,55000 105,00 1 212,75

37 58556675.A Baumit stěrka lepící DuoContact  (Allround),  10kg/m2 m2    10,50000 26,00 273,00

38 58556676.A Baumit penetrace pod omítku UniverzalGrund 0,25kg/m2 m2    10,50000 11,25 118,13

39 585566786 Omítka mozaiková Baumit MosaikPutz 5,5kg/m2 m2    10,50000 300,30 3 153,15

40 63127252.A Tkanina sklovláknitá armovací VERTEX R 131 m2 11,55000 16,00 184,80

7 857,26
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Příloha č. 9 Přeceněný rozpočet nosných položek v softwaru KROSplus 

s novými režiemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stavba:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 10,00% ze

Cena s DPH v CZK 615 346,97

600 151,47
0,00

600 151,47

151 954,39 15 195,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Revitalizace bytového domu

30.03.2013

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné - Úprava povrchů vnější -  fasáda

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

572 682,20

0,00

600 151,47

30.03.2013

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

600 151,47

27 469,27

27 469,27

572 682,20

REKAPITULACE ROZPOČTU

Revitalizace bytového domu
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Stavba:
Místo:  Datum:

Objednavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchu - příprava
1 K 629995101 m2 682,350

2 K 629991011 m2 186,170

PSV - Práce a dodávky PSV

    62_1 - Úprava povrchů vnější - fasáda
3 K 622211021.1.1 m2 491,970

4 M 585621490 m2 491,970

5 M 283759380 m2 516,560

6 M 590513460 kus 2 955,000

7 M 631272500 m2 516,560

8 M 585631000 m2 491,970

9 M 585621180 m2 491,970

    62_2 - Úprava povrchů vnější - ostění

600 151,47

27 469,27
27 469,27

572 682,20
572 682,20

Tkanina sklovláknitá armovací VERTEX R131 24,40 12 604,06

Baumit penetrace pod omítku UniverzalGrund 16,60 8 166,70

Baumit omítka silikonová probarvená 4kg/m2 173,60 85 405,99

Baumit stěrka lepící DuoContact  (Allround),  

10kg/m2
37,60 18 498,07

Deska fasádní polystyr EPS 70 F tl.100mm 170,00 87 815,20

Talířová hmoždinka TH-KI-N kov. 8/210 6ks/m2 16,10 47 575,50

Očištění fasády a soklu, popř. tlakovou vodou 34,50 23 541,08

Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 21,10 3 928,19

Izolace tepelná stěn lepením 235,00 115 612,95

ROZPOČET
Revitalizace bytového domu

30.03.2013

 
 

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    62_2 - Úprava povrchů vnější - ostění
10 K 622211021.1.1 m2 96,960

11 M 585621490.1 m2 96,960

12 M 283759300 m2 101,880

13 M 631272500 m2 101,880

14 M 585631000.1 m2 96,960

15 M 585621180.1 m2 96,960

    62_3 - Úpravy povrchů vnější - ostění - zateple ní římsy+podhledy balk.
16 K 622211021.1.1 m2 64,800

17 M 585621490.2 m2 64,800

18 M 283759340 m2 68,040

19 M 590513420 kus 390,000

20 M 631272500 m2 68,040

21 M 585631000.2 m2 64,800

22 M 585621180.2 m2 64,800

    62_4 - Úpravy povrchů vnější - stěrka a omítka (čelo římsy+stříšky)
23 K 622211021.11 m2 18,000

24 M 585621490.3 m2 18,000

25 M 631272500 m2 19,800

26 M 585631000.3 m2 18,000

27 M 585621180.3 m2 18,000

    62_5 - Úpravy povrchů vnější - sokl
28 K 622211021.1.1 m2 100,580

29 M 585621490.4 m2 100,580

30 M 283760130 m2 105,600

31 M 590513280 kus 605,000

32 M 631272500 m2 105,600

33 M 585631000.4 m2 100,580

34 M 585621330 m2 100,580Omítka mozaiková Baumit MosaikPutz 305,50 30 727,19

Talířová hmoždinka TH-KI-N kov. 8/110 6ks/m2 6,90 4 174,50

Tkanina sklovláknitá armovací VERTEX R131 24,40 2 576,64

Baumit penetrace pod omítku UniverzalGrund 

0,25kg/m2

16,60 1 669,63

Izolace tepelná stěn lepením 235,00 23 636,30
Baumit stěrka lepící DuoContact  (Allround),  

10kg/m2
37,60 3 781,81

Deska soklová fasádní tl. 50 mm sokl 218,00 23 020,80

Tkanina sklovláknitá armovací VERTEX R131 24,40 483,12

Baumit penetrace pod omítku UniverzalGrund 

0,25kg/m2

16,60 298,80

Baumit omítka silikonová probarvená 4kg/m2 173,60 3 124,80

Baumit omítka silikonová probarvená 4kg/m2 173,60 11 249,28

Natažení stěrky a omítky 99,50 1 791,00
Baumit stěrka lepící DuoContact  (Allround),  

5kg/m2
22,50 405,00

Talířová hmoždinka TH-KI-N kov. 8/150 6ks/m2 8,10 3 159,00

Tkanina sklovláknitá armovací VERTEX R131 24,40 1 660,18

Baumit penetrace pod omítku UniverzalGrund 

0,25kg/m2

16,60 1 075,68

Izolace tepelná stěn lepením 235,00 15 228,00
Baumit stěrka lepící DuoContact  (Allround),  

10kg/m2
37,60 2 436,48

Deska fasád polystyr EPS 70 F tl. 60mm, 

římsa+podhledy balk.
102,00 6 940,08

Tkanina sklovláknitá armovací VERTEX R131 24,40 2 485,87

Baumit penetrace pod omítku UniverzalGrund 

0,25kg/m2

16,60 1 609,54

Baumit omítka silikonová probarvená 4kg/m2 173,60 16 832,26

Izolace tepelná stěn lepením 235,00 22 785,60

Baumit stěrka lepící DuoContact  (Allround),  

10kg/m2
37,60 3 645,70

Deska fasád polystyr EPS 70 F tl. 20mm - 

30mm, ostění
42,40 4 319,71
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    62_6 - Úpravy povrchů vnější - ostění soklu
35 K 622211021.1.2 m2 10,500

36 M 585621490.5 m2 10,500

37 M 283760110 m2 11,550

38 M 631272500 m2 11,550

39 M 585631000.5 m2 10,500

40 M 585621330 m2 10,500Omítka mozaiková Baumit MosaikPutz 305,50 3 207,75

Deska soklová fasádní EPS-S tl. 20-30 mm 

ostění soklu
117,80 1 360,59

Tkanina sklovláknitá armovací VERTEX R131 24,40 281,82

Baumit penetrace pod omítku UniverzalGrund 

0,25kg/m2

16,60 174,30

Izolace tepelná stěn lepením 235,00 2 467,50
Baumit stěrka lepící DuoContact  (Allround),  

10kg/m2
37,60 394,80
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Příloha č. 10 Výkresová dokumentace 

 


