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Abstrakt 
 

 Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání rozpočtové ceny stavebního 

objektu v době realizace stavby a ceny rozpočtované pro rok 2013. V teoretické části 

se zabývám tvorbou cen ve stavebnictví a v praktické části samotným rozpočtem 

rodinného domu a následným porovnáním rozpočtovaných cen.  
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Abstract 

 This bachelor thesis is focused on comparison of budgetary price of the building 

project at the time of acquisition and the price budgeted for 2013. Theoretical part 

deals with pricing in civil engineering and in the practical part is described actual 

budget of the family house and than the comparison of budgeted prices.  
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1 Úvod  

 Tématem této bakalářské práce je „Porovnání rozpočtové ceny stavebního 

objektu v době pořízení a v současnosti “. 

 V první části, která je spíše teoretická, se zabývám tvorbou cen ve stavebnictví 

a základními pojmy související se stavebním objektem a rozpočtováním. Cena stavby 

je podstatnou informací pro investora před zahájením výstavby. Cena závisí na 

použitých materiálech a technologií.  

 V druhé části této práce sestavuji položkový rozpočet rodinného domu, který byl 

pořízen v roce 1999. Rodinný dům se nachází v Horní Suché v Moravskoslezském 

kraji. Jedná se o dům zděný o velikosti 14,30 x 9,00 m. Je realizován jako 4+1.  

 Cílem této bakalářské práce je sestavit rozpočet na vybranou stavbu a porovnat 

její cenu a ceny stavebních materiálu v době pořízení a v současnosti. 
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2 Základní pojmy 

 V následujících kapitolách jsou vysvětleny nejčastější pojmy ke stavbě a k 

rozpočtům, které souvisejí s touto bakalářskou prací.  

2.1 Základní pojmy ke stavbě 

 V této kapitole se seznámíme se základními pojmy souvisejícími se stavbou.  

Stavba 

  „Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo 

montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité 

stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.“ [5] 

Stavební objekt 

 Stavební objekt je výsledek stavební výroby, tvořící prostorově ucelenou nebo 

technicky samostatnou část stavby. [4] 

Budova 

 Budova je nadzemní stavba spojená pevně se zemí pevným základem, je 

prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena svislou konstrukcí a střešní 

konstrukcí. [6] 

Obytná budova 

 Obytná budova je objekt, který slouží pro trvalé bydlení. Musí mít minimálně 

dvě třetiny celkové plochy určené pro bydlení. Obytná budova se člení na bytový a 

rodinný dům. [7] 

Bytový dům 

 Bytový dům ČSN 73 4301 definuje jako „stavbu pro bydlení, ve které převažuje 

funkce bydlení“. Takto nazýváme i obytnou budovu o 4 a více bytech, které jsou 

přístupné ze společných komunikačních prostor. [7] 
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Rodinný dům 

 Rodinný dům je stavba určená pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním 

odpovídá požadavkům na rodinné bydlení. Tato stavba může mít nejvýše tři 

samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví. 

[10] 

 

2.2 Základní pojmy k rozpočtům 

 V této kapitole se seznámíme s pojmy, které souvisejí s rozpočtováním.  

Cena stavby 

 Cena stavby vyjadřuje hodnotu stavby v penězích. Může být pro různé účely 

stanovena v různých obdobích životního cyklu stavby. [1] 

Pořizovací cena stavby 

 Pořizovací cena stavby je hodnota vyjádřená v penězích v období investice, za 

kterou byla stavba realizována, včetně všech ostatních nákladů, které se samotným 

pořízením stavby souvisí. [1] 

Rozpočet 

 Rozpočet je skladebné ocenění konstrukčních prvků. Nejrozšířenější typ ceny. 

Struktura rozpočtu závisí na účelu, pro který je rozpočet zpracováván, na míře 

podrobnosti dokumentace stavby a na použitých oceňovacích podkladech. [2] 

Souhrnný rozpočet 

 Souhrnný rozpočet je sestavován pro výpočet celkové ceny stavebního díla. 

Zahrnuje všechny náklady stavebního díla. Rozpočtové náklady se dělí na základní 

rozpočtové náklady, doplňkové rozpočtové náklady a na vedlejší rozpočtové náklady. 
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Položkový rozpočet  

 Položkový rozpočet lze charakterizovat jako: „úplný soubor finančně 

ohodnocených položek, odpovídajících stavbě, stavebnímu objektu nebo provoznímu 

souboru, obvykle na úrovni položek stavebních a montážních prací, stavebních 

materiálů“. [9] 

Výkaz výměr 

 „Výkaz výměr vymezuje množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a 

služeb potřebných ke zhotovení stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na 

příslušnou část výkresové dokumentace“. [9] 

 

3 Rozpočtování staveb a stavebních prací 

 Rozpočtování se používá v různých oblastech, tam kde nás zajímá cena.  

Jedná se o výpočet nákladů, které vznikají z určité činnosti.  Základní myšlenkou 

rozpočtování ve stavebnictví je sestavit výčet pokud možno všech nákladů, které 

vznikají v souvislosti se stavební činností, a tyto náklady zařadit do předem 

dohodnutých skupin tak, aby byly srozumitelné a přehledné pro všechny účastníky 

stavebního řízení. [3]   

 Rozpočet stavebního objektu je základním podkladem pro stanovení ceny 

stavebního díla. Cena stavebního díla se sestaví tak, že se jednotlivé položky výkazu 

výměr ocení jednotlivými cenami stavebních prací.  

3.1 Rozpočet staveb a stavebních objektů 

Souhrnný rozpočet stavby 

Souhrnný rozpočet se provádí ve fázi investiční přípravy stavby a slouží 

investorovi k předběžnému odhadu ceny nákladu na realizaci. Je souhrnem všech typů 

nákladů na realizovanou zakázku. Tento rozpočet přehledně člení náklady do kapitol 

(hlav, částí, oddílů). Pro kalkulace nákladů používáme vlastní informace a podklady i 

cenové pomůcky dostupné na trhu. 
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Struktura souhrnného rozpočtu: 

I. Projektové a průzkumné práce 

II. Provozní soubory 

III. Stavební objekty 

IV. Stroje, zařízení, inventář 

V. Umělecká díla 

VI. Vedlejší náklady 

VII. Ostatní náklady 

VIII. Rezerva 

IX. Ostatní investice 

X. Nehmotný investiční majetek 

XI. Provozní náklady 

XII. Kompletační činnost [1] 

  

 Vzhledem k zaměření bakalářské práce budu následně popisovat hlavu 

III.Stavební objekty.  

Rozpočtování objektů pomocí rozpočtových ukazatelů  

Rozpočet pomocí rozpočtových ukazatelů se používá při určení orientační ceny 

stavebního objektu, když je ve fázi studie a nemáme dostatek informací pro sestavení 

položkového rozpočtu. Rozpočtové ukazatele jsou součástí soustavy technicko-

hospodářských ukazatelů. Porovnává stavební objekty již realizované s nově 

připravovanými objekty. Ukazatele jsou stanoveny na měrné jednotky, které jsou 

univerzální a kontrolovatelné. Měrné jednotky ukazatele jsou účelové a technické. [1] 

 K sestavení ceny potřebujeme technické podklady, třídící systém a oceňovací 

podklady. 

Výpočet obestavěného prostoru:  

         

kde:  OP Obestavěný prostor 

 Op Základní obestavěný prostor 

 Od Dílčí obestavěný prostor 
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kde:  Op Základní obestavěný prostor 

         Oz Objem prostoru základů 

         Os Objem spodní stavby objektu 

        Ov Objem vrchní stavby objektu 

         Ot Objem zastřešení 

 

Karty rozpočtových ukazatelů 

Jsou to karty vybraných stavebních objektů vydávané v tištěné či elektronické podobě, 

které obsahují:  

 obor JKSO, TSKP 

 název, stručný popis a nákres objektu 

 náklady na měrnou jednotku 

 počet jednotek 

 rozpočtové náklady objektu 

 zastavěná plocha 

 užitná plocha 

 obestavěný prostor 

 účelová jednotka 

 Rozpočtové ukazatele jsou zpracovány v katalozích vydávaných odbornými 

organizacemi. [2] 
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Náklady na stavební objekt jsou pak stanoveny jako:  

          

kde:  N Náklady hlavy III SR [Kč] 

 OP Obestavěný prostor [m3] 

 RU Rozpočtový ukazatel [Kč/m3] 

 

Agregované položky 

 Agregované položky jsou položky rozpočtu patřící k sobě pro související 

činnosti. Toto ocenění se používá u projektu ke stavebnímu povolení. Jednotlivé 

konstrukce či práce na stavební objekt jsou sloučeny do jedné položky. Tvorbou ceníků 

agregovaných prací se zabývá společnost RTS a.s., která produkuje rozpočtovací 

software BUILDPower a společnost ÚRS PRAHA, a.s. , která vytvořila databázi 

Rychlého rozpočtování RYRO. 

Položkový rozpočet 

 Položkový rozpočet je nejčastější způsob sestavování rozpočtů stavebních 

objektů. Vycházíme z výkazu výměr, které oceníme jednotkovými cenami stavebních 

prací. Více o položkovém rozpočtu se dozvíme v následující kapitole.  

3.2 Cena stavebních prácí 

Kalkulace 

 Kalkulace je ekonomický výpočet, kterým předem stanovíme nebo zjišťujeme 

výši nákladů na určitou kalkulační jednici. Kalkulační jednice představuje jednotku 

výkonu např. 1ks cihly, 1m2 omítky. Ve stavební výrobě je to tedy měrná jednotka 

určité práce, konstrukční prvek nebo technologická etapa stavebních objektů.  

 Kalkulace se sestavují podle jednotlivým položek přímých a nepřímých nákladů, 

které tvoří kalkulační vzorec. Kalkulační vzorec definuje obsah jednotlivých druhů 

nákladů. Užití toho vzorce zaručuje, že do ceny budou zahrnuty všechny náklady, které 

ji objektivně tvoří. [11]  
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Náklady přímé lze přiřadit k jednotlivým výkonům jako je třeba spotřeba 

základního materiálu. Náklady nepřímé jsou vynaloženy v souvislosti s více druhy 

výkonů případně s celou produkcí a jsou přičleněny k jednotlivým výkonům. Pro 

potřeby firem si podniky mohou vytvořit vlastní kalkulační vzorec, aby jim nejlépe 

vyhovoval z hlediska technologie a organizace.  

Struktura obvyklého kalkulačního vzorce:  

1. Přímý materiál (H) 

2. Přímé mzdy (M) 

3. Ostatní přímé náklady (OPN)  

 Náklady na provoz stavebních strojů (S) 

 Ostatní náklady (O) 

 Sociální a zdravotní pojištění (SZP) 

4. Režie výrobní 

5. Režie správní 

6. Zisk 

 

 

Obr. 3.20 - Kalkulační vzorec používaný obvykle ve stavebnictví [2] 
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Obr. 3.21 - Kalkulační vzorec ÚRS Praha [3] 

  

Před zahájením výrobního procesu sestavujeme kalkulace předběžné. Po 

ukončení pracovního procesu zpracováváme kalkulaci výslednou ta vyjadřuje skutečné 

náklady. Podklady pro kalkulace nepřímých nákladů jsou převzaty z účetnictví. 

Podklady pro kalkulace přímých nákladů vycházejí z technické dokumentace a 

cenových podkladů. 
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4 Položkový rozpočet 

 Položkový rozpočet je jeden z nejdůležitějších dokumentů stavby. Tento 

rozpočet je sestaven z výkazu výměr objektu a z cen z ceníku stavebních prací a 

dodávek. Výkaz výměr a ceníky jsou důležité pro vytvoření podrobného položkového 

rozpočtu. Podle projektové dokumentace se vytvoří sestava, která obsahuje název 

položky a výpočet jejího množství. K sestavení položkového rozpočtu je zapotřebí 

projektová dokumentace stavebního díla.      

 Rozpočet stavebního díla se skládá ze základních a vedlejších rozpočtových 

nákladů. Základní rozpočtovací náklady jsou tvořeny náklady na práce HSV, náklady 

na práce PSV a náklady na dodávky a montáže. Mezi vedlejší náklady se řadí náklady 

na zařízení staveniště, na provozní vlivy, na ztížené výrobní podmínky a náklady na 

dopravu zaměstnanců na pracoviště. Tyto náklady se obvykle vypočítají procentuální 

přirážkou k základním nákladům. [1] 

 

Obsah základních nákladů vyjadřuje tento vztah: 

              

kde: ZRN Základní rozpočtové náklady 

 HSV Hlavní stavební výroba 

 PSV Přidružená stavební výroba 

 M Montážní práce 

  

 Dnes se pro sestavení rozpočtu stavebního objektu používají rozpočtářské 

softwary, které urychlují práci rozpočtářů. 

 Podle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP) jsou základní rozpočtové 

náklady tvořeny hlavní stavební výrobou (HSV) a náklady na přidruženou stavební 

výrobu (PSV).  
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Rozdělení HSV dle TSKP 

1.  Zemní práce 

2.  Základy 

3. Svislé konstrukce 

4. Vodorovné konstrukce 

5. Komunikace 

6. Úprava povrchu 

8. Potrubí 

9. Dokončovací práce 

 

PSV práce spadají do kategorie 7 a jsou označovány podle druhu řemesla:

 71.  Izolace 

 72.  Zdravotně technické instalace 

 73.  Ústřední vytápění 

 74.  Silnoproud 

 75.  Slaboproud 

 76.  Konstrukce ostatní 

 77.  Podlahy 

 78.  Dokončovací práce 

 79.  Ostatní konstrukce a práce PS 

Montáže dělíme dle TSKP do tříd: 

 M21- Elektromontáže 

 M22- Montáže sdělovací, signalizační a zabezpečovací zařízení 

 M23- Montáže potrubí 

 M24- Montáže vzduchotechnických zařízení 
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 M25- Povrchové úpravy strojů a zařízení prováděných pří extremních  

 montážích 

 M33- Montáže dopravních zařízení, skladových zařízení a vah 

 M35 - Montáže čerpadel, kompresorů a vodohospodářských zařízení  

 M36 - Montáže provozních, měřících a regulačních zařízení  

 M43 - Montáže ocelových konstrukcí  

 M46 - Zemní práce prováděné při externích montážních pracích [1] 

  

 Strukturování rozpočtu stavebního objektu je uvedeno v následujícím 

schématu. 
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Obr. 4.01 - Rozpočet stavebního objektu( Marková L., Ceny ve stavebnictví) 
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4.1 Postup sestavení položkového rozpočtu 

Při sestavování položkového rozpočtu postupujeme v následujících krocích 

 Sestavení výkazu výměr  

 Ocenění výkazu výměr cenami katalogů  

 Součin 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 nákladů  

 Krycí list rozpočtu stavebního objektu se základními údaji a výslednou 

rozpočtovou cenou.   [1] 

  

4.2 Podklady pro rozpočtování  

 Pro sestavení rozpočtu potřebujeme projektovou dokumentaci, oceňovací 

podklady, technické normy a legislativu o cenách apod.  

Projektová dokumentace 

 Projektová dokumentace slouží jako podklad pro sestavení a výpočet výměr 

prací, konstrukcí a materiálů obsažených ve stavebním díle. [3] Projektová 

dokumentace musí obsahovat technickou zprávu, výkresovou dokumentaci, výpisy 

materiálů a výkaz výměr.  
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 Technická zpráva popisuje stavební dílo od základů až po dokončovací 

podklady, abychom mohli správně narozpočtovat cenu stavebního díla.  

 Výkresová dokumentace musí mít dostačující vypovídací schopnost, tak aby 

mohl rozpočtář přesně identifikovat rozměr nebo množství stavebních prvků.  

 Výpisy materiálu nám lépe specifikuje množství tesařských, truhlářských           

a zámečnických výrobků, které nenajdeme ve výkresové části. 

Oceňovací podklady 

 Rozpočtovat můžeme na různých úrovních. Pro mojí práci jsem si vybrala 

rozpočtování jednotlivých stavebních prací. Toto rozpočtování je nejpoužívanější a 

používáme k tomu ceníky ÚRS Praha nebo RTS Brno. [1] 

4.3 Pojmy používané při sestavování položkového rozpočtu 

Kompletní položky 

 Komplexní položky obsahují veškeré náklady na danou práci včetně dodávky 

základního i pomocného materiálu. Materiál je v položce oceněn plánovanou 

pořizovací cenou bez DPH. Pořizovací cena se skládá z ceny pořízení a z pořizovacích 

nákladů, které kryjí dodání na staveniště. Tyto položky se týkají většiny prací HSV. 

Montážní položka 

 Montážní položka neobsahuje hlavní materiál. Dle názvu ji lze identifikovat a to 

tím, že položka začíná zpravidla slovy jako jsou "lepení", "osazení" atd. Hlavní materiál 

se ocení pak samostatně tzv. "ve specifikaci". Položky začínající slovy "zdivo", "výztuž" 

obsahují již všechny náklady k provedení práce a to hlavní materiál a náklady na práci, 

tyto položky nazýváme jako položky "se vším a za vše". [1]  

Specifikace 

 Materiály (výrobky), jejichž dodávka není obsažena v ceně stavebních práce, se 

ocení samostatně, a to cenou pořízení doplněnou o náklady na pořízení. Množství 

materiálu se stanoví podle projektu a může se zvýšit o ztratné. [1] 
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Ztratné 

 Ztratným nazýváme množství materiálu potřebného na prostřih, přesah a 

prořez. Jeho směrná výše je uvedena ve všeobecných stanovách. Ztratné se nejčastěji 

udává v %. Také ho lze vyjádřit pomocí koeficientů. [1] 

Přesun hmot 

 Přesun hmot se týká části vnitrostaveništní dopravy materiálu, která není 

obsažena v kalkulované ceně. Měrnou jednotkou je tuna. Cena přesunu hmot je pro 

práce HSV stanovena vždy jednou položkou a pro práce PSV je stanovena zvlášť ke 

každé části. U PSV je možné použít místo měrné jednotky taky procentní sazby z cen 

dodávek. [1] 

R položka 

 Položka, která není obsažena v cenících stavebních prací ani stavebních 

materiálu. Je potřeba cenu stavební práce nebo materiálu individuálně vykalkulovat.  

4.4 Zásady pro rozpočtování 

Práce HSV 

 Práce HSV většinou obsahují v ceníkových položkách dodávku nosného 

materiálu. Z ceníku v databázi Materiály - specifikace se zadávají pouze některé 

položky, a to většinou v případech, kdy text položky stavební práce začíná výrazem 

montáž, osazení, kladení, lepení apod. Pokud si nejsme jisti, podíváme se na skladbu 

položky- Rozbor TOV. 

 Přesun hmot pro práce HSV se zadává pro všechny kapitoly HSV najednou. 

Hmotnost pro přesun hmot se počítá automaticky při zadávání jednotlivých položek. 

1- Zemní práce 

 Pro stavbu rodinného domu použijeme část A 01- Společné zemní práce. 

Výměry počítáme většinou v m3, někdy v m2. Vždy je nutné podívat se v jakých 

jednotkách je uváděná námi zvolená položka. 
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2- Základy 

 V ceníku použijeme část 011, kde vybereme opět ceník A 01- Základy. 

Konstrukce se provádí většinou z betonu prostého nebo železového. Pro beton se 

používají výměry m3, pro bednění m2 a výztuž se počítá v tunách.  

 Je-li prováděna betonáž přímo do výkopu, objem betonu se zvyšuje o 3,5%. Od 

objemu betonu se odečítá objem rýh,drážek, prostupů o objemu větším než 0,10 m3  a 

průřezové ploše větší než 0,05 m2. Musí platit současně obě podmínky. Od objemu se 

neodečítá objem vložené výztuže ani zabetonovaných profilů. Podkladní vrstva pod ŽB 

základem se nepočítá do objemu základu, ale rozpočtujeme položkou.  

 Bednění se určuje v m2 rozvinuté bedněné plochy betonové konstrukce. Plocha 

bednění se určí jako součet ploch tvarově jednoduchých figur, do kterých se celá 

bedněná plocha rozloží. Bedníme buď celou konstrukci základového pásu a nebo horní 

část základů. 

 Výztuž se určuje v tunách jmenovité hmotnosti výztuže. Hmotnost má být 

stanovena výpočtem, pokud nejsou výpočty k dispozici, pak počítáme s cca 0,06- 0,08t 

na 1 m3.  

3- Svislé konstrukce 

 V ceníku použijeme část 011, kde vybereme ceník A 02- Svislé konstrukce. 

Výměry jsou m3 pro zdivo a m2 pro příčky.  

 Do objemu zdiva se započítává objem zdiva vyloženého z líce zdiva. Obezdívka 

ocelových nosníků a ocelových překladů se započítává plně bez odpočtu ocelových 

koster nosníků. Odečítáme objem otvorů, překladů. Zdivo nosné z POROTHERM v m2, 

potom nenásobíme šířkou.  

 Příčky počítáme ve výměře m2 pohledové plochy příčky. Odečítáme plochu 

otvorů a plochu průniku jinou příčkou větší než 0,05 m2.  

4- Vodorovné konstrukce 

 Položky pro vodorovné konstrukce najdeme opět v ceníku 011. Vložkové stropy 

mají výměru m2, železobetonové stropy jsou v m3 a výztuž v tunách.  



28 
 

 Množství výztuže se určuje v tunách jmenovité hmotnosti výztuže. Hmotnost má 

být stanovena výpočtem, pokud nejsou výpočty k dispozici, pak počítáme s 0,10 t na 

1m3 u překladů a věnců. U stropní desky počítáme s 0,05 t na 1 m3.  

 V tomto projektu máme strop navrhnut částečně ze stropních desek HURDIS a 

částečně ze železobetonu. U stropů z HURDISU musíme ocenit stropní desky a 

osazení ocelových válcovaných nosníků. V projektu máme stanovenou hmotnost 

nosníků. Pokud není hmotnost stanovena, musíme ji vypočítat dle stavebních tabulek. 

K položce osazení musíme připojit i specifikaci. Navrhujeme ztratné ve výši 8%. U 

železobetonové části jsme navrhli strop z betonu C12/15. Výztuž stropu není k 

dispozici, proto jsem zvolila 0,05 t výztuže na 1 m3 betonu. Pro tento strop je potřeba 

zřídit bednění. Bedníme pohled stropu a podpíráme podpěrnou konstrukcí.  

6- Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

 Vnitřní omítky určujeme v m2 rozvinuté plochy, přičemž boční plochy prvků 

vystupujících nebo ustupujících a líc stěny do 50 mm se nezapočítávají. Výška stěny 

se určuje od podlahy ke stropu. Délka se určuje mezi líci konstrukcí omezujících plochu 

po stranách. Plocha schodišťových stěn se určuje součinem půdorysné délky a výšky 

měřené od podlahy nejnižšího podlaží až k pohledu nejvyššího podlaží. Neodečítají se 

plochy proniku schodišťových konstrukcí. V součastné době se výška omítky počítá od 

hrubé podlahy.  

 Vnější omítky se určují v m2 pohledové plochy průčelí od úrovně upraveného 

terénu po horní hranu upravované římsy, přičemž boční plochy a půdorysný podhled 

arkýřů, lodžií, balkonů a říms se přičítají k ploše průčelí.  

 Do příslušných úprav povrchu vnějších a vnitřních se přičítá plocha ostění i 

nadpraží. V případě ustupujícího parapetu se stanoví zvětšená délka vnitřního ostění 

až k podlaze. Šířka ostění se určuje projektem. Od ploch se odečítá neupravovaná 

plocha a plocha otvorů okenních a dveřních.  

Mazanina z betonu prostého počítáme s výměrou v m3, použijeme jak pro 

podkladní beton pod vodorovnou izolaci, tak pro mazaninu v podlahách. Pokud má 

mazanina tloušťku přes 240 mm se oceňuje cenou základové desky z PB. Cementové 

potěry počítáme v m2 a mají tloušťku do 50 mm.  
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 Osazování dveřních zárubní se pak dále specifikuje. To samé platí i pro 

osazování parapetních desek.  

9- Dokončující konstrukce a práce+ lešení 

 Používáme ceníky 011 a 003. Dokončující práce zahrnují vyčištění budov v m2 

půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy 

balkonů se přičítají.  

 Lešení řadové lehké se skládá z jednoho pole v příčném směru je určené pro 

budované konstrukce vyšší než 3,50 m + pracovní výška 1,8 m nebo pro lešení do 

výšky 3,5 m + pracovní výška a pro únosnost vyšší než 1,5 kPa. Těžké řadové lešení 

je o dvou polích v příčném směru. Množství měrných jednotek řadového lešení se 

určuje v m2 rozvinuté pohledové plochy. Pohledová plocha je dána součinem výšky 

lešení a jeho délky. Využíváme při vnějších omítkách a práce na vnější fasádě. 

Můžeme s vybrat položky s podlahami nebo bez podlah. Položku s podlahami 

vybereme, když budeme provádět práce na celé svislé ploše. 

 Prostorové lešení dělíme na lehké a těžké. Množství měrných jednotek 

prostorového lešení se určuje v m3 prostoru zaplněného lešení jako součin půdorysné 

plochy a výšky měřené od spodní plochy podkladních prvků lešení zmenšené o 

pracovní výšku pod nejvýše umístěný upravovaný prvek podhledu. Zřizuje-li se 

prostorové lešení v celé ploše místnosti, uvažuje se její celá půdorysná plocha. 

 

Práce PSV 

 Práce PSV většinou neobsahují v ceníkových položkách dodávku nosného 

materiálu, pouze spojovací a pomocný materiál. Nosný materiál se zadává ve 

specifikaci zvlášť a to z ceníku v databázi Materiály- specifikace. Pokud si nejsme jisti, 

zda rozpočtovaná položka hlavní materiál obsahuje, podíváme se na její skladbu. 

Program KROS nám nabídne, zda chceme nastavit specifikaci a pokud se pro ni 

rozhodnete, tak nám příslušnou skupinu materiálu vyhledá. Přesun hmot pro práce 

PSV se zadává v každé kapitole zvlášť a udává se buď vzhledem k váze v tunách, 

nebo v % z ceny kapitoly. Hmotnost si program vypočítává automaticky. 
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711- Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

 Množství materiálu na překrytí pásů a prořez je u lepenek 15% program KROS 

si to vypočítá sám. Plocha izolace stěn, stropů, podlah a základového zdiva se určuje v 

m2 izolované konstrukce dle projektu. Plocha vyvedení izolace na svislé zdivo se 

připočítává, když vyvedení je maximálně 200 mm k vodorovné izolace a přes 200 mm 

ke svislé izolaci. Z plochy izolace se odečítají neizolované plochy větší než 1 m2 u 

svislé plochy a 2 m2 u vodorovné plochy.  

713- Izolace tepelné 

 Ceníkové položky neobsahují nosný materiál. Množství materiálu na prořez je u 

rohoží, polystyrénu 2% v případě, že materiál nenajdete v ceníku, jinak si program 

vypočítá automaticky. Plocha izolace se počítá v m2 z rozměrů izolované konstrukce. Z 

plochy izolace se odečítají neizolované plochy jednotlivě přes 1 m2 u stěn a přes 2 m2 

u podlah, stropů, střech a střešních proniků.  

762- Konstrukce tesařské 

 Ceníkové položky neobsahují nosný materiál. Množství materiálu na prořez je 

10% a u dodávky obkladu 5%. Pro bednění, laťování, obložení stěn a stropů 

používáme výměru v m2. Specifikace řeziva je v m3. Od celkové plochy bednění, 

obložení a záklopů se odečítají neobložené plochy větší než 0,5 m2, u podlah se 

odečítají plochy větší než 0,25 m2.  

764- Konstrukce klempířské 

 Používáme ceník 800- 764 Konstrukce klempířské. Z tohoto ceníku budeme 

používat část A 01- 09. Ceníkové položky většinou obsahují nosný materiál. Položky, 

které začínají slovem montáž, nosný materiál neobsahují, proto si, pokud je to možné, 

vybíráme položky s materiálem. V cenách nejsou započteny nátěry konstrukcí.  

765- Krytiny 

 Část A(01- 09) – Krytiny tvrdé- zřízení . U každého druhu krytiny jsou uvedeny 

jak položky, které obsahují nosný materiál, tak položky, které hlavní materiál 

neobsahují. Krytinu měříme v m2 rozvinuté plochy střešního pláště je ohraničena osou 

hřebene, úžlabí nebo nároží, okapní hranou, vnitřní hranou požární nebo štítové zdi 

případně průsečnicí s krytinou jiného druhu. Od krytiny se odečítají otvory nebo 
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prostupy jednotlivě větší než 2 m2, plochy oplechování úžlabí rozvinutou šířkou přes 

660 mm a oplechování okapů rš přes 330mm, a to plochou nepokrytou krytinou. V 

cenách jsou započteny náklady na provizorní zakrytí ploch prováděné v jakémkoliv 

časovém odstupu. U střech většího sklonu přičítáme příplatek za sklon.  

771- Podlahy z dlaždic 

 V cenách montáže nejsou započteny náklady na dodávku nosných materiálů. 

Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné u dlaždic jsou 2% a u mozaiky 3%. Při 

výpočtu množství specifikovaného materiálu nutno připočítat ztráty na prořez, které se 

uvažují podle typu pokládky a velikosti pokládané plochy. Pokládka na střih 8- 10%, 

pokládka na vazbu 10- 12% a pokládka na koso 12- 15%. Různé profily nejsou 

započteny v ceně, oceňují se samostatnou položkou. Výměru u podlah vyčteme z 

projektové dokumentace. Prahové plochy průběžných podlah se připočítávají a to k 

větší ploše. Od plochy podlahy se odečítají plochy nepoložených částí jednotilově větší 

než 0,25 m2.  

4.5 Sestavení ceny pomocí rozpočtovacího softwaru 

 Dnes se rozpočty nejčastěji tvoří v rozpočtovacích programech. Tyto programy 

umožňují rychlejší a efektivnější zpracování rozpočtu stavebních děl. Mezi 

nejpoužívanější softwary patří KROS plus, BUILDPower a Callida. 
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5 Rodinný dům 

 

Obr. 5.01 - Rodinný dům 

 

5.1 Základní charakteristika 

  

 Jedná se o stavbu rodinného domu z roku 1991. Objekt je samostatně stojící, 

nepodsklepený, jednopodlažní dům s obyvatelným podkrovím a garáží. Stavba je 

umístěna v zastavěném území obce Horní Suchá v Moravskoslezském kraji.   

 

5.2 Urbanistické a architektonické řešení 

 

 Objekt byl navrhnut jako jednopodlažní a obytným podkrovím a garáží. Vzhled 

domu s jednoduchou fasádou a valbovou střechou.  

 Vstup do objektu se nachází na jižní straně spolu s vjezdem do garáže. V 1NP 

se nachází zádveří, chodba se schodištěm do podkroví, obývací pokoj, kuchyň, spíž, 

koupelna, WC, kotelna a garáž. V 2NP se nachází chodba, dva dětské pokoje, ložnice, 

WC a sušárna. 

 

5.3 Technické řešení 

 

 Základové konstrukce jsou navrženy ze železobetonu C 12/15 do hloubky 

minimálně 1,20m pod terénem. Nosnou konstrukci domu tvoří zdivo POROTHERM 

z tvárnic EKO. Nenosné příčky jsou z cihel Klinker.  Vodorovná konstrukce se skládá 
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z ocelových nosníků a desek HURDIS s armovací výztuží zmonolitněné betonovou 

zálivkou. Strop v 2.NP tvoří zavěšený sádrokartonový podhled. Schodiště je lehké 

montované dřevěné. Střešní konstrukce je řešena jako valbová střecha tvořena 

z dřevěných trámů, krokví, pozednic, kleštin a podpěrných sloupků.  
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6 Rozpočet rodinného domu 

  

 Rozpočet rodinného domu je vypracován v programu KROS plus. Cenová 

soustava je zvolena pro rok 2013. Rozpočet je sestaven podle projektové 

dokumentace s úpravy dle skutečnosti. Některé položky jsou odhadnuty. Další položky 

byly získány jako kompletní položky, jako dodávka a montáž dřevěných oken.  

 

6.1 Krycí list rozpočtu 
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6.2 Rekapitulace rozpočtu 
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6.3 Položkový rozpočet 
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Rozbor jednotlivých stavebních dílů: 

Práce HSV 

1- Zemní práce 

 V projektové dokumentaci nám chybí výkres výkopů, proto jsem zemní práce 

odhadla. Sejmutá ornice tl. 0,2 m byla uskladněna na pozemku k dalšímu využití.  

2- Zakládání 

 Pro zásypy bylo uvažováno hrubá frakce kameniva 16-32 v tl. 0,1 m. Základové 

pásy nebudou bedněny,ale rovnou vlity do rýh. Bedněna bude pouze základová deska. 

Třída betonu byla použita C12/15. Jelikož se stavba nachází na poddolovaném území, 
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bylo nutno v základech provést železobetonový věnec. Výztuž věnce je znázorněna na 

samostatném výkrese. Izolace proti zemní vlhkosti se provede jednou vrstvou lepenky 

BITAGIT 40+ penetrační nátěr. Tepelná izolace byla provedena z LIGNOPORU.  

 

3- Svislé a kompletní konstrukce 

 Svislé konstrukce jsou z tvárnic POROTHERM. Obvodové zdivo jak v přízemní 

části, tak v podkroví bylo navrženo z tvárnic POROTHERM TM. Vnitřní nosné zdivo z 

POROTHERMU 30 P+D. Nenosné zdivo je vyzděno z cihel KLINKER tl. 0,145 m a 

0,065 m.  

 Překlady jsou tvořeny I profily a jsou součástí železobetonového věnce a 

prefabrikované železobetonové RZP překlady.  

4- Vodorovné konstrukce 

 Strop nad přízemím je monolitický. Část stropu je ze stropních desek HURDIS a 

I- nosníku. Druhá část stropu je železobetonová z betonu C12/15. Strop podpírá 

dřevěné bednění s podpory. Strop v podkroví je sádrokartonový a je součást střešní 

konstrukce, která je navržena z pozednic, nosných trámů, krokví a kleštin. Nosné svislé 

sloupky jsou osazeny na ocelové nosníky. Podkroví je obytné, proto jej nutno řádně 

tepelně izolovat.  

6- Úpravy povrchu, podlahy a osazování otvoru 

 Vnitřní omítky stěn a stropů jsou vápenocementové a vápenné štukové omítky. 

Venkovní omítka je tepelně izolační, bíle barvy s kombinací dřevěných obkladů( 

podhledy střechy). Zateplovací systém byl použit EPS tl. 0,04 m.  

 Mazaniny v objektu jsou uvažovány o pevnosti C12/15. Osazování dveřních 

ocelových zárubní je řešeno položkou montáž včetně dodávky.  

 Železobetonový věnec je obložen dřevovláknitou deskou tl. 25 mm.  

9- Ostatní konstrukce a práce 

Lešení bylo použité jako lehké trubkové. 

 

Práce PSV 

711- Izolace proti zemní vodě, vlhkosti a plynům 

 Pro izolaci proti zemní vlhkosti je navržen materiál BITAGIT 40 a SKLOBIT 40 

MINERAL.  

713- Izolace tepelné 

 Jako tepelné izolace byly zvoleny LIGNOPOR tl. 0,05 m, ROCKWOOL 

MULTIROCK a Rigifloor. 
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721- Zdravotechnika 

 Zdravotechnika byla odhadnuta dle cenových ukazatelů. 

731- Ústřední vytápění 

 Ústřední vytápění bylo odhadnuta dle cenových ukazatelů.  

762- Konstrukce tesařské 

 Střešní konstrukce je řešena jako valbová v pravidelné tvaru s vikýřem. Je 

tvořena z dřevěných trámů, krokví, pozednic, kleštin a podpěrných sloupků. Schodiště 

je dřevěné. 

763- Konstrukce montované z desek, dílců, panelů 

 2.NP objektu je řešené jako podkroví. Podhledy a strop je tvořený ze 

sádrokartonu. 

764- Konstrukce klempířské 

 Klempířské konstrukce střechy jsou z pozinkovaného plechu. 

765- Konstrukce pokrývačské 

 Krytina na valbovou střechu je tvořena ze střešních tašek BRAMAC. 

766- Truhlářské výrobky 

 Dle projektové dokumentace. Dveře i okna jsou dřevěná. 

771,775, 776- Podlahy 

 V objektu se nachází podlahy z dlaždic, skládané a povlakové podlahy 

781- Dokončovací práce- obklady keramické 

 Obklady sahají do výšky dveřních zárubní v koupelně a WC. Na WC v 2NP 

sahá obklad až do stropu. V kuchyni se obklad nachází ve výšce 0,8m a končí ve 

výšce 1,4m.  

784- Dokončovací práce- malby 

 Objekt bude vymalován základní bílou barvou. 
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7 Porovnání rozpočtovaných cen 

 V této kapitole se zaměřím na porovnání rozpočtovaných cen stavebního 

objektu v době pořízení 1999 a v současnosti 2013.  

7.1 Porovnání stavebního materiálů a prací 

 Z důvodů nedostatečných informací a neúplného rozpočtu z roku 1999 jsem se 

rozhodla porovnat ceny materiálu shrnuté do obou rozpočtů. V následující tabulce a 

grafu vidíme celkové ceny vybraných stavebních materiálů pro rok 2013 a pro rok 

1999.  

 Cena vybraného stavebního materiálu je značně rozdílná. Obě ceny jsou bez 

DPH. Cena za materiál pro rok 1999 činí 377 198,00 Kč a pro rok 2013 569 853,60 Kč.  

 Porovnáním těchto cen nám vyjde převodní index 1,511 po zaokrouhlení. Index 

uvedený firmou ÚRS Praha je 1,476. Což je srovnatelné.  

Tab. 7.10 - Porovnání cen stavebního materiálu 

Rok 1999 2013 

Cena 377 198,00 Kč bez DPH 569 853,60 Kč bez DPH 

 

Graf 7.10 - Porovnání cen stavebního materiálů 
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 Výsledná tabulka porovnávající jednotkové ceny a celkové ceny stavebních 

materiálu pro rok 2013 a 1999. 

  Obr. 7.10 - Porovnání cen materiálů pro rok 2013 a 1999 
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Obr. 7.11 – Porovnání cen materiálů pro rok 2013 a 1999 

 Na obrázku "7.10 - Porovnání cen materiálů pro rok 2013 a 1999" můžeme 

vidět změny cen stavebního materiálu během posledních 14 let. Cena cihly plné pálené 

se zvýšila o 2,50 Kč/ Ks. Cena u tvárnic Porotherm 40 P+D se zvýšila o 7,20 Kč/ Ks a 

u 30 P+D o 2,10 Kč/ Ks. Větší nárůst ceny můžeme vidět u desek tepelně izolačních 

Lignopor a to o 222 Kč/ m2.  

 Cena za přesun hmot- doprava pro rok 1999 činí 87 000,00 Kč a pro rok 2013 

činí 112 473 Kč.  

Tab. 7.11 - Porovnání cen za přesun hmot 

Rok 1999 2013 

Cena 87 000,00 Kč bez DPH 112 473,00 Kč bez DPH 

 Cena za truhlářské výrobky se moc neliší pro rok 1999 činí cena 180 000 Kč a 

pro rok 2013 182 890,49 Kč. Tyto ceny zahrnují pouze dodávku.  

Tab. 7.12 - Porovnání cen truhlářských výrobků 

Rok 1999 2013 

Cena 180 000,00 Kč bez DPH 182 890,49 Kč bez DPH 
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7.2 Porovnání celkové ceny 

 V této části se zaměřím na porovnání celkové ceny stavebního objektu. 

Porovnávat budu cenu z rozpočtového ukazatele pro rok 1999 a 2013 a cenu, která 

vyšla z položkového rozpočtu pro rok 2013. Ceny v tabulce jsou bez DPH.   

Tab. 7.20 - Porovnání celkové ceny stavebního objektu 

 RU 1999 2013 RU 2013 

Obestavěný prostor 780 m3 780 m3 780 m3 

Cena za m3 2 600 Kč 4 207 Kč 5 000 Kč 

Celková cena 2 028 000,00 Kč 3 281 460,00 Kč 3 900 060,00 Kč 

  V grafu 7.21 vidíme, že cena z rozpočtových ukazatelů se za posledních 

14 let zvýšila skoro o polovinu. Cena odhadnuta z rozpočtu z roku 2013 se již tak 

radikálně neliší od ceny z rozpočtového ukazatele pro rok 2013. 

 

 

Graf 7.21 - Porovnání ceny za m3 
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 Zde vidíme, jak se celková cena objektu liší. Ceny dle rozpočtových ukazatelů 

jsou nadsazené a vidíme zde cenový rozdíl. Ceny jsou na základě dlouhodobých 

statistik cen staveb a stavebních objektů z položkových rozpočtů sledovány náklady 

podle jednotlivých druhů staveb a z množin cenových údajů jsou následně stanoveny 

průměrné hodnoty na měrnou jednotku odpovídající danému druhu staveb.  

 

 

Graf 7.22 - Porovnání celkové ceny objektu 
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Pro ověření správnosti cen nyní provedu porovnání rozpočtované ceny pro rok 

2013 a cenu stavebního objektu pro rok 1999 vypočítám pomocí převodních indexů 

cen pro stavební objekty. Převodní indexy jsem získala z vydání od firmy ÚRS Praha, 

které se používají na zjištění pořizovací ceny objektu v jiném časovém období a při 

oceňovaní stavebních objektů.  

 Rozpočtovou cenu a cenu dle RU vydělíme celkovou cenou dle RU pro rok 

1999. Tímto výpočtem docílíme zjištění převodního indexu, který následně porovnáme 

s indexem pro rok 2013/1999 udávaným firmou ÚRS Praha. 

Tab. 7.21 - Porovnání převodních indexů 2013 

 Rozpočtovaná cena 2013 Cena dle RU 2013 

Celková cena 2013 3 281 460,00 Kč 3 900 060,00 Kč 

Vypočtený převodní index 1,618 1,923 

Převodní index 2013/1999                              1,476 

  

V tabulce 7.21 můžeme vidět, že ceny dle rozpočtových ukazatelů jsou 

nadsazené, proto převodní index se zde výrazně liší než u rozpočtované ceny, kterou 

jsme provedli podle projektové dokumentace. I když je rozpočtová cena vydělená 

cenou RU 1999, tak se již vypočítaný index tolik neliší od stanoveného indexu.  

 Nyní provedeme opačný postup a zjistíme pomocí převodního indexu cenu 

stavebního objektu, která by vyšla pro rok 1999 z ceny 2013. Celkovou cenu z roku 

2013 vynásobíme indexem 1999/2013. Pro srovnání provedeme to samé i s cenou dle 

rozpočtového ukazatele pro rok 2013. Tabulka s převodními indexy pro rok 1990-2013 

od firmy ÚRS Praha se nachází v příloze. 
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Tab. 7.22 - Zjištění ceny pomocí převodních indexů 

 2013 RU 2013 

Cena 2013 3 281 460,00 Kč 3 900 060,00 Kč 

Převodní index 1999/2013 0,678 0,678 

Zjištěná cena pro rok 1999 2 224 830,00 Kč 2 644 241,00 Kč 
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8 Závěr  

 Hlavním cílem mé práce bylo porovnání ceny stavebního objektu. Tohoto cíle 

jsem se snažila dosáhnout s pomocí sestavení položkového rozpočtu v programu Kros 

plus. Výkaz výměr jsem sestavila pomocí projektové dokumentace a některé položky 

odhadla. 

 V úvodu práce byly vysvětleny základní pojmy z problematiky rozpočtů a 

stavebních objektů. Snažila jsem se objasnit metody tvorby cen ve stavebnictví. Mezi 

analyzované metody patří tvorba souhrnného rozpočtu, rozpočet pomocí stavebních 

ukazatelů, rozpočet s využitím agregovaných cen a položkový rozpočet. Podrobněji 

jsem se věnovala položkovému rozpočtu, kde jsem popsala postup tvorby, podklady 

pro rozpočet, základní pojmy a zásady pro tvorbu položkového rozpočtu.  

 V praktické části jsem sestavila položkový rozpočet rodinného domu v Horní 

Suché. Pro sestavení rozpočtu jsem si vybrala program Kros plus od firmy ÚRS Praha. 

Rozpočet rodinného domu jsem se snažila porovnat s rozpočtem z roku 1999.  

 Na začátku bakalářské práce jsem předpokládala, že ceny se budou výrazně 

lišit. Tenhle předpoklad se mi potvrdil již u cen stavebního materiálu. Kvůli 

nedostatečnému rozpočtu z roku 1999 jsem vyhledala materiály v programu Kros plus 

a následně porovnala ceny. Toto můžete vidět na obrázku 7.10. Rozpočtový ukazatel 

mi můj předpoklad také potvrdil. Cena za m3 se zvýšila skoro o polovinu ceny. Ceny se 

zvyšovali, a to jsme mohli pozorovat srovnáním převodních indexů, které se používají 

na zjištění pořizovací ceny a při oceňování objektů v jiném časovém období.   
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