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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je porovnat ceny stavebních materiálů v České 

republice a v Polsku v rámci stavebního objektu. V první teoretické části je po-

jednáno o rozdílech mezi stavebními klasifikacemi, třídníky a cenami. Na závěr 

této teoretické části je pojednáno o kalkulacích cen materiálů, jejich tvorbě a 

především porovnání způsobu kalkulování mezi oběma zeměmi. 

 

Druhá část je zaměřena na sestavený rozpočet a  jeho limitku  materiálů.  

Výsledkem této části je porovnání vybraných cen materiálů.  

Klíčová slova 

Rozpočet, rodinný dům, cena, stavební materiál, kalkulace, náklady, stavební 

objekt, třídníky, klasifikace.  

Abstract 

The aim of this master’s thesis is comparing  prices of building materials wi-

thin the building structure in Czech Republic with prices in Poland. The first, theo-

retical, part describes differences among the construction classifications and pri-

ces. At the end of this theoretical part is written about price calculation of building 

materials. Specifically about creations of that calculations and  comparing between 

Poland and Czech Republic. 

 

The second part is concentrated on created budget and mainly on his bill of 

materials. The result part is made by  comparing of chosen building material pri-

ces.. 

Key words  

Budget, family house, building structure, price, building material, calculation, 

costs, clasifications.  
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

1.1 Úvod 

 
V současné době nejen v celé České republice, ale i po celém světě dochází ke 

snaze minimalizovat náklady na výstavbu za použití levnějších stavebních mate-

riálů při zachování stejné či vyšší kvality provedení. Proto čím dál více stavebních 

firem a investorů přichází s nápadem zapojit do výstavby i zahraniční dodavatele či 

subdodavatele. Díky vstupu do Evropské unie se možnost spolupráce se zahrani-

čím stala mnohem jednodušší a čím dál více je využívána. 

 

Podél polských hranic se setkáváme se stále větším počtem případů, kdy in-

vestor nebo dodavatel nakupují stavební materiál v Polsku. Proto je tato práce 

zaměřena na cenovou analýzu nákladů stavebního materiálu v obou zemích. 

V poslední době se dokonce množí případy, kdy jsou na stavbu najímáni  subdoda-

vatelé z Polska. Nejedná se tedy už jen o stavební materiál, ale i o práci a využití 

strojů. 

 

Tato práce je zaměřena pouze na stavební materiál, protože tvoří největší část 

ceny stavby a protože  jeho nákup v Polsku je čím dál častější. Dokonce se u nás 

v České republice objevují polské reklamní billboardy, na kterých polské obchody a 

firmy nabízejí stavební materiál. 

 

Tato diplomová práce bude tedy zaměřena na analýzu a porovnání cen sta-

vebních materiálů i způsobu klasifikace a třídění ve stavebnictví v Polsku a v 

ČR. Metodice sestavování rozpočtů se tato práce věnovat nebude, protože tato me-

todika je v obou zemích naprosto stejná. 

 

První část práce bude věnován způsobu třídění a klasifikace stavebních 

prací a objektů, sestavení ceny, rozpočtovacích ukazatelů a v neposlední řadě 

způsobu kalkulace nákladů se zaměřením na stavební materiál. Všechny tyto 

informace budou uvedeny vždy pro obě země, jak pro Českou republiku tak i pro 

Polsko, a následně budou zvyklosti z oblasti rozpočtování obou zemí v každé kapi-

tole porovnány. 

 

Druhá část práce je věnovaná konkrétnímu rozpočtu rodinného domu se-

staveného v České republice a jeho limitce materiálu. Na závěr této části bude 
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provedeno porovnání cen těchto materiálů v obou zemích a stanoven výsledný 

rozdíl mezi cenami. 

1.2 Cíl práce 

Cílem této práce je analyzovat a porovnat ceny stavebních materiálů 

v České republice a v zahraničí, tedy konkrétně v Polsku. 

 

Výběr tématu této práce byl ovlivněn spoustou případů, kdy lidé nebo dokon-

ce stavební firmy začali  nakupovat materiál potřebný pro stavbu rodinných domů 

v Polsku. Protože materiály obvykle tvoří největší procento z ceny pozemních sta-

veb, cílem práce je zjistit, jak velkou část z této ceny lze ušetřit nákupem v Polsku a  

zda lze porovnávat i jejich kvalitu. 

 

 Práce se zaměřuje i na porovnání stavebních klasifikací a třídníků. Bude po-

rovnávána tvorba kalkulace nákladů především na stavební materiály a také způ-

sob stanovení ceny v jednotlivých zemích. 

 

 V závěru práce pak bude porovnány konkrétní ceny materiálů dle vypracova-

ného rozpočtu rodinného domu. 
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2 STATISTICKÉ UKAZATELE 

Pro porovnání cen materiálů v jednotlivých zemích je důležitý i pohled na 

jednotlivé statistické ukazatele zemí a to především ty zabývající se stavebnic-

tvím. Pro pochopení velikosti trhu jsou důležité ale i ukazatele jako je rozloha stá-

tu, počet obyvatel či nezaměstnanost. Všechny tyto údaje ovlivňují trh.  

 

 Můžeme totiž říci, že například stavební trh ve státě s větším počtem obyvatel 

si může dovolit nižší ceny zboží, protože je na něm více potencionálních zákazní-

ků. A pokud se prodá větší množství zboží, není nutné mít tak vysoké zisky a i re-

žijní náklady jsou nižší, protože jsou rozloženy do většího množství položek. Po-

kud má stát velkou nezaměstnanost, je pravděpodobné, že klesne výstavba, a to 

může mít za následek zdražení cen stavebních materiálů. 

2.1 Statistické ukazatele v České republice 

Česká republika je stát o rozloze 78 867 km2 a celkový počet obyvatel je 

10 528 tisíc, to tedy odpovídá 133,5 obyvateli na km2.  Průměrná hrubá mzda je 

zde 25 219 Kč a nezaměstnanost poměrně nízká – tedy asi 6%. Důležitým údajem 

je počet nově postavených bytových jednotek, kterých bylo v roce 2013 25 238 

s průměrnou plochou 93,9 m2. To dělá cca 2,4 bytu na 1tisíc obyvatel. (Český 

statistický úřad, 2014)  

 

2.2 Statistické ukazatele v Polsku 

Polsko je stát o rozloze 312 685 km2 a celkový počet obyvatel je 38 496 tisíc to 

tedy odpovídá 113,5 obyvateli na km2.  Průměrná hrubá mzda je 3837,20 PLN, což 

s kurzem 6,468 Kč za 1 PLN k dnešnímu dni 23. 12. 2014 dle ČNB činí 24 819 Kč. 

(ČNB, 2014)  Procento nezaměstnanosti je 11,4 %. Počet nově postavených byto-

vých jednotek je 61 469 s průměrnou plochou 60 m2. To dělá cca 1,6 bytu na 1tisíc 

obyvatel. (Central Statistical Office of Poland, 2014)  

 

2.3 Porovnání statistických ukazatelů  

 
Při porovnání základních demografických údajů samozřejmě vyplývá, že Pol-

sko je mnohem větší stát s větším počtem obyvatel. Pokud se však podíváme na 

počet obyvatel na km2 je Česká republika před Polskem. Průměrná hrubá mzda je 
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v obou státech také skoro na stejné úrovni. V případě nezaměstnanosti už je rozdíl 

ale poměrně znatelný. V Polsku je toto procento téměř dvojnásobné než v ČR.  

 

Při pohledu na statistické údaje zabývající se stavebním průmyslem bylo zjiš-

těno, že v Polsku se ročně postaví mnohem větší počet bytů sice o menší průměrné 

ploše, ale pořád mluvíme o mnohem větších číslech. Při přepočtu nově postave-

ných bytových jednotek na obyvatele však dostáváme větší číslo v ČR, a to o 0,8 

bytu na 1 tisíc obyvatel více. 

 

Podle těchto údajů můžeme tedy předpokládat, že polský stavební trh je na 

tom lépe než ten český. Proto lze odhadovat, že ceny stavebních materiálů budou 

nižší. O tom, zda je tomu opravdu tak a o jak velké rozdíly se bude jednat, se do-

zvíme v závěrečné části této diplomové práce. 

 
Obě země mají velice přehledné internetové stránky spravované jejich statis-

tickým úřadem a všechny informace přístupné v anglickém jazyce. Navíc jsou in-

formace pravidelně aktualizovány. 
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3 TŘÍDĚNÍ A KLASIFIKACE VE STAVEBNICTVÍ 

Každý subjekt ve stavebnictví se snaží docílit dobré přehlednosti o své čin-

nosti jak po technické tak i po ekonomické stránce. Tato přehlednost je pro sub-

jekty důležitá hned z několika důvodů. A to z hlediska vnitřního řízení a organi-

zace a z hlediska postavení firmy a jejich produktů na stavebním trhu, především 

z pohledu dodavatelů, odběratelů či konkurence. Kvůli této potřebě jednoduše 

kontrolovat svou činnost začaly vznikat jednotlivé srovnávací nástroje. Další po-

třebou, která měla za následek vznik těchto nástrojů, je rychlejší a kvalitnější ko-

munikace mezi jednotlivými účastníky stavebně-investičního procesu,  kontrola 

typu a velikosti zakázek, stavebních prací, technologií a v neposlední řadě sta-

vebních materiálů. Tyto nástroje však hlavně pomohly lepšímu a rychlejšímu 

zpracování dat pomocí různých počítačových softwarů. 

 

Na základě těchto potřeb se nejen v České republice a Polsku, ale po celém 

světě  vytvářely a stále vytvářejí méně či více podrobné podklady, které slouží 

k přehlednější orientaci a jako nástroj porovnávání nejen ve stavebnictví. Tyto 

podklady jsou sestaveny na základě struktur, které mají určitá pravidla a svůj 

vlastní systém třídění. Na základě těchto pravidel a systémů jsme schopni vyhledat 

určitý objekt, stavební konstrukci či určitý stavební materiál poměrně snadno a 

rychle. Jedná se především o třídníky a klasifikace, kterými se budeme v této ka-

pitole zabývat. 

3.1 Třídníky a klasifikace v České republice 

 

V České republice využíváme pro třídění stavební produkce dva základní 

druhy klasifikace a třídění. 

 

Jedním typem jsou klasifikace a třídníky závazné, které vydává  Český statis-

tický úřad. Mezi ně můžeme zařadit např. klasifikace CZ-CC. Dále existují klasifika-

ce a třídníky pomocné. Ty nejsou závazne, ale jsou stále hojně používány, zejména 

z důvodu absence klasifikace či třídníků v dané podrobnosti, které by byly závazné. 

Do této kategorie řadíme např. JKSO, JKV, TSKP atd. 

 
Dále je možné dělit je podle jejich předmětu 
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 Klasifikace a číselníky umožňující klasifikovat produkty stavební vý-

roby v podobě dodávky stavebních děl nebo dodávek jednotlivých částí 

stavebních děl – třídění stavebních objektů a výkonů 

 

 Klasifikace a číselníky umožňující klasifikovat strukturu jednotlivých 

stavebních dodávek a částí stavebních děl – třídění stavebních kon-

strukcí a prací 

(Hanák, 2005, str. 126) 

3.1.1 Klasifikace stavebních děl CZ-CC(Czech Classification of Types 
of Construction) 

 
Tato klasifikace od 1. 1. 2004 nahrazuje oddíl 46 SKP, tedy Klasifikaci staveb-

ních děl, a stává se tak jedinou závaznou klasifikací v České republice pro zatřídění 

stavebních objektů. Poslední aktualizace je platná ode dne 1. 10. 2009 a její aktua-

lizaci provedl Český statistický úřad. Byla stanovena Sdělením Českého statistické-

ho úřadu ze dne 9. 9. 2003  o zavedení Klasifikace stavebních děl. Je závazná pro 

veškerá statistická zjišťování. 

 

CZ-CC je založena na základě evropské klasifikace CC, která byla vydaná Eu-

rostatem v roce 1997.  Od této klasifikace se liší pouze poslední částí, a to 5. a 6. 

místem, které značí tzv. podtřídu. Tyto podtřídy byly vytvořeny speciálně pro ná-

rodní účely. 

 

Její využití je velice široké. Lze ji využít například pro sčítání domů a bytů, 

různé statistické údaje týkající se cen stavebních prací nebo pro obor národního 

účetnictví. Bývá také užívána jako klasifikační standard pro vyhlášení tendrů nebo 

uzavírání kontraktů v rámci veřejných zakázek. Může být využívána i jako pomůc-

ka pro daňové a rozpočtové potřeby. 

 

CZ-CC obsahuje místně a prostorově ucelená stavební díla s takovým vyba-

vením či zařízením, aby mohla samostatně plnit funkce, ke kterým je určena. Tako-

váto zařízení  musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze  je demontovat, 

aniž by došlo k porušení stavby nebo k znehodnocení funkce či účelu stavebního 

díla. Jsou zpravidla součástí jeho komplexní dodávky. (Marková, 2006, str. 10) 

 

Do klasifikace se nezařazují technologická výrobní zařízení, které je možné 

přemístit či demontovat na jiné místo. Dále se do ní nezahrnují stavební práce při 
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rekonstrukcích, modernizacích, novostavbách, stavebních úpravách, opravách či 

údržbě stavebních děl. 

 

Dělení klasifikace je pětistupňové:  

 

1. stupeň – 2 sekce 1místný kód     

2. stupeň – 6 oddílů 2místný kód 

3. stupeň – 20 skupin 3místný kód 

4. stupeň – 46 tříd  4místný kód 

5. stupeň – 335podtříd  6místný kód 

 
(Hanák, 2005) 

 
Základní jednotkou klasifikace je stavební dílo. Stavební díla se klasifikují 

podle užívání stavby a jsou dělena na dvě sekce, a to Budovy (sekce 1) a Inženýr-

ská díla (sekce 2).  

 

Budovy jsou klasifikovány dle hlavního užití na stavby bytové nebo nebytové. 

Pokud je budova určena k několika účelům, například obchodní dům a hotel, je 

vždy označena pouze jedním klasifikačním kódem. Stanovení tohoto kódu má dvě 

zásady: 

 

 Musí být vypočten podíl jednotlivých částí budovy na celkové využitelné 

podlahové ploše budovy, tyto jednotlivé části musí být klasifikačně zatřídě-

ny 

 

 Budova užívaná k několika účelům je klasifikována metodou „odshora-dolů“ 

– stavba je nejdříve zatříděna do sekce, následně do oddílu, skupiny, třídy a 

nakonec podtřídy  

 

 

Inženýrská díla jsou klasifikována podle jejich účelu a užití vyplývajících 

z projektů.  

 

Při zařazování stavby do klasifikace, která je tvořena z několika budov a inže-

nýrských děl, je důležité a nutné zatřídit každé  dílo samostatně. 
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Zařazení rodinného domu, na který je tato diplomová práce zaměřená, by tedy 

proběhlo takto:  

 
Kód CZ-CC 

 
 

 
 
 

         SEKCE 1 - BUDOVY 
     

11    Budovy bytové 

 111   Budovy jednobytové 

  1110  Budovy jednobytové 

   111011 Budovy jednobytové 

   111012 Budovy jednobytové se služebním vybavením 

   111021 Chalupy pro rekreaci jednobytové 

   111022 Chaty pro rekreaci jednobytové 

   111091 Oplocení budov 1110 

  
 

   
Zdroj: (ČSÚ, 2012) 
 

3.1.2 Jednotná klasifikace stavebních objektů 

 
Tato klasifikace je sice již v České republice zrušena, ale pro svou výbornou 

vypovídací schopnost a přehlednou strukturu, je nejvíce používanou klasifikací 

v naší zemi především v oblasti rozpočtových ukazatelů. Byla zrušena v 90. letech a 

následně nahrazena Standardní klasifikací produkce (SKP).  

 

Předmětem klasifikace jsou stavební objekty a stavební práce výrobní po-

vahy. Stavebním objektem rozumíme výsledek stavební výroby mající charakter 

hmotného investičního majetku a tvořící prostorově ucelenou nebo alespoň tech-

nicky samostatnou část stavby. Stavebními pracemi výrobní povahy pak rozu-

míme stavební práce, které jsou předmětem samostatné dodávky při budování 

technologických zařízení a dále stavební práce, které jsou předmětem samostatné 

dodávky, jsou dodatečně prováděny nastávajícím stavebním objektu a vedou 

k rozšíření nebo doplnění jeho užitných vlastností, přičemž nejde o výkony staveb-

ní povahy ani stavební změny. 

 

Struktura číselného klíče JKSO 

 

XXX . . . .  Obor    803   Budovy pro bydlení 
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XXX X . . .  Skupina   803 6  Domky rodinné jednobytové 

XXX XX . . Podskupina   803 61  Domky izolované 

XXX . . X .  Konstr. mat. char. 803 611 Svislá nosná konstrukce zděná 

. . . . . . X  Druh stavební kce. 803 611  1  Novostavba objektu 

  

(RTS, 2006) 

 

Složený kód položky a text: 

803 611 1  Rodinný dům, nosná zděná konstrukce, novostavba 

 
Do jednotné klasifikace stavebních objektů se nezařazují opravy a údržba 

stavební povahy, demolice nebo likvidace stavebních objektů.  Tyto výkony místo 

toho klasifikujeme do Jednotné klasifikace výkonů (JKV). A v ní jsou zařazeny 

stavební práce, výkony či služby, které se podílejí na vzniku nebo změnách hmot-

ného investičního majetku, ale ten není jejich výsledkem. Výjimku tvoří opravy, 

které jsou prováděny současně s rekonstrukcí nebo modernizací stavebního objek-

tu.  

 

3.1.3 Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP) 

 
Jak už název vypovídá tato klasifikace zatřiďuje stavební konstrukce a prá-

ce, které jsou následně snáze technicky a ekonomicky porovnatelné. Tato klasifika-

ce má své počátky již mezi 50. a 60. lety a původně na jejich základech byly posta-

veny ceny stavebních prací či normy spotřeby práce. Po tu spoustu let procházel 

třídník neustálými změnami, opravami a doplněními k lepšímu, ale stále se nejed-

ná o dokonalý třídník. Jeho největší výhodou je jeho široké využití mezi staveb-

ními firmami při řízení podniků,  v databázích pro rozpočtování či kalkulace nebo i 

v soustavách o cenových informacích atd. Dalším přínosem třídníku je umožnění 

jednodušší komunikace na stavebním trhu nejen mezi investorem a dodavatelem 

stavebního díla, ale i investora s projektantem či rozpočtářem. 

Tento třídník je využíván i softwarovým programem pro rozpočtování KROS, 

ve kterém je sestaven rozpočet i v této diplomové práci. 

 

Za základní jednotku třídění je zvolen stavební díl (SD), kterým je funkčně a 

účelově vymezená část stavebního objektu. Ten zahrnuje soubor prací a konstruk-

cí, které jsou prováděny z různých stavebních materiálů a různými technologie-

mi. Skupiny stavebních dílů (SSD) jsou pak vyšším agregátem třídníku. Tyto díly 
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jsou pak vytvořeny tak, aby podle nich bylo možné rozlišení konstrukcí a prací 

hlavní stavební výroby (HSV) a přidružené stavební výroby (PSV). 

Konstrukce HSV jsou podle účelu rozdělené do všech skupin stavebních dílů 

(SSD) kromě skupiny č. 7, která náleží konstrukcím PSV. (Netušilová, 2014, str. 16) 

 

Pro sestavování rozpočtů a oceňování staveb je důležité znát seznam Skupin sta-

vebních dílů (SSD). Ty jsou vrcholem třídící pyramidy TSKP 

 
0 Všeobecné konstrukce a práce 

1 Zemní práce 

2 Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin 

3 Svislé a kompletní konstrukce 

4 Vodorovné konstrukce 

5 Komunikace 

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů 

7 Konstrukce a práce PSV – přidružené stavební výroby 

8 Trubní vedení 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

 

(Hanák, 2005, str. 131) 

 
 

 
Struktura číselného klíče TSKP 
 

Práce HSV: 

 

X . . . .  SSD – skupina SD  3 . . . . Svislé a kompletní konstrukce 

XX . . .  SD – stavební díl  31 . . . Zdi podpěrné a volné 

XXX . .  Konstrukce HSV  311 . . Zdi nosné 

. . . XX   Individ. char.   311 23  z cihel pálených  

. . . . . .X  Individ. char.   311 238   děrovaných Porotherm 

. . . . . . .XXX Individ. char.  311 238 144 P10, tl zdiva 300mm  

 

Složený kód položky a text: 

311 238 112  Zdivo nos. vnitř. z cihel brouš. POROTHERM tl 300mm P10                                                                           

 

. (Třídník stavebních konstrukcí a prací, 1991) 
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3.2 Třídníky a klasifikace společné 

Polsko i Česká republika se v současné době začleňují mezi státy Evropské 

unie. Její orgány vydávají různá ustanovení, zákony a vyhlášky, které platí pro 

všechny členské státy EU a zasahují všechny možné oblasti života. Proto i oblast 

stavebního průmyslu není výjimkou. Unie se zabývá především oblastí veřejných 

zakázek hlavně kvůli jejich větší průhlednosti a jednodušší kontrolovatelnosti za-

kázek. Evropská unie přiděluje obrovské množství peněz na různé stavební projek-

ty, a proto vyvinula klasifikaci, která jí usnadní kontrolu investice dotačních peněz.  

 

Pro tento účel vznikl Common procurement vocabulary (CPV) 

 

3.2.1  Common procurement vocabulary (CPV) 
 

 Jedná se o společný slovník pro veřejné zakázky, jak už bylo řečeno. Cílem 

této klasifikace je standardizovat odkazy používané veřejnými zadavateli a zadáva-

jícími subjekty pro popis předmětu veřejných zakázek. Jeho používání je dáno na-

řízením (ES) č. 213/2008, a jeho platnost trvá od  17. 9. 2008. Jeho používání je 

však povinné již od 1. 2. 2006. 

  

V Polsku se na rozdíl od České republiky tato klasifikace hojně uchytila a 

používají ji i firmy zabývající se pouze soukromými projekty nikoliv veřejnými za-

kázkami. V praxi její užití funguje tak, že po vytvoření rozpočtu v rozpočtovacím 

programu Norma, který je používaná mnohem více než například program  Rodos 

(využívaný pouze studenty nebo opravdu malými firmami), nebo dalšími individu-

álními způsoby, jsou všechny jeho položky buď jednotlivě, nebo v agregovaných 

položkách očíslovány příslušným kódem z CPV klasifikace. To umožňuje zadavate-

li zakázky snadnější porovnání cen vždy stejných položek, a tím pádem je pro něj 

cenová nabídka mnohem průhlednější. 

 

Tento třídník je složen ze dvou slovníků. Hlavního, který slouží pro určení 

předmětu veřejné zakázky a doplňkového sloužícího pro zadávání dalších kvalita-

tivních informací 

 

Hlavní slovník má stromovou strukturu, která obsahuje maximálně 

9místné číselné kódy. 

 

 První dvě číslice určují oddíly (XX000000-Y); 

 První tři číslice určují skupiny (XXX00000-Y); 
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 První čtyři číslice určují třídy (XXXX0000-Y); 

 Prvních pět číslic určuje kategorie (XXXXX000-Y); 

 Každá z posledních tří číslic odpovídá vyššímu stupni přesnosti 

v rámci každé kategorie.  

 Devátá číslice slouží k ověřování předchozích číslic. 

 

Příklad zařazení stavebního materiálu do CPV klasifikace 

14 Produkty těžebního prům. –kovové suroviny a související produkty 

142 Písky a jíly 

1421 Kameniva, písky a štěrkopísky, drcené kamenivo a jiná plniva do betonu 

14212 Zrna, drť, prach z kovů, říční štěrk, těžké nebo drcené kamenivo, kamenné     

směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu 

14212200-2 Plniva do betonu 

 

(SIMAP;web) 

 

3.3 Třídění a klasifikace v Polsku 

 
V Polsku jsou ve stavebnictví používány především dva druhy klasifikací. Ty 

můžeme stejně jako v České republice rozdělit na  klasifikace závazné - Polska 

Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB)  a klasifikace pomocné - Katalog 

Nakladów Rzeczowych (KNR) 

 

3.3.1 Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych(PKOB) 

 

V překladu se jedná o Polskou klasifikaci stavebních objektů. Je 

v podstatě systematicky uspořádaný seznam budov, které jsou zde chápány jako 

finální produkt stavební produkce. Tato klasifikace je založena na základě evrop-

ské klasifikace staveb CC a to v souladu s doporučeními Organizace spojených 

národů (OSN). 
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Klasifikace je založena na symbolech, názvech a rozsahu jednotlivých skupin 

klasifikace, které jsou na 4 úrovních:  

 

 2 sekce   

 6 oddíl ů 

 20 skupin 

 46 tříd 

 

(Główny Urząd Statystyczny w Warszawie., 2014) 

 

Symboly a názvy jednotlivých skupin této klasifikace jsou v naprostém soula-

du s klasifikací CC.  

 

Hlavní rozdělení sekcí je na Budovy a Inženýrská díla. Toto rozdělení probí-

há na základě technického návrhu, který vyplývá z určené funkce, kterou kon-

strukce bude zastávat. (např. obchodní centrum, silnice, bytový dům, atd.) 

 

Dalším kritériem pro Budovy je rozdělení na bytové a nebytové a pro Inže-

nýrské stavby je dělení na pozemní díla nebo vodní díla. Toto rozdělení je opět 

dáno druhem stavby a s ním spojeným druhem konstrukce. 

 

Ve většině případů je za jednotku klasifikace považován jeden stavební ob-

jekt jako je například budova, silnice atd. Výjimku tvoří některé skupiny objektů, 

u kterých by se měly jednotlivé objekty zatříďovat samostatně, ale pokud není do-

statek informací ke všem objektům v této skupině, celou skupinu je zařazena pod 

hlavní kód.  

 

Máme-li například zatřídit komplex internátní školy, která se skládá 

z budovy internátu a budovy školy, správně by měla být škola zatříděna do 1263 a 

internát do 1130. Pokud však není dostatek informací a přesných údajů, celý kom-

plex bude zařazen do skupiny 1263. 

 

V případě, že je jeden stavební objekt užíván pro více účelů (např. obchodní 

dům se zdravotním střediskem), je objekt zařazen podle svého hlavního účelu 

užívání, které by se mělo stanovovat takto: 

 

 Stanoví se, jaké procento z celkové užitné plochy je určeno pro jaký 

účel, a to až do té nejpodrobnější úrovně 
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 Následně je objekt klasifikován postupem „odshora-dolů“, kde se nej-

prve určí sekce (1. číslice), tedy zda se jedná o budovu nebo inženýr-

ské dílo, následně se určí oddíl (2.číslice), například zda je budova 

obytná či neobytná, následuje zařazení do skupiny (3.číslice), která je 

převažující v rámci oddílu, a poslední zařazení je do tzv. třídy 

(4.číslice), a to té, která má největší podíl na využití užitkové plochy 

 

(Główny Urząd Statystyczny w Warszawie., 2014) 

 

 

Tab.1   Příklad zatřídění víceúčelového objektu:   

   

 

Druh použití               Procento z celk. užit.plochy          Kód PKOB 

3 byty                                                     30%                                   1122 

Sídlo banky                                          10%                                   1220 

                  Obchody a lékárna                            20%                                   1230 

Knihovna                                               30%                                    1262 

Lékařská ordinace                            10%                                    1264 

 

Zdroj: (Główny Urząd Statystyczny w Warszawie., 2014) 

 

V tomto případě bude objekt zařazen takto: 

 

 Sekce 1 – budovy 

 

 Oddíl 12 – budovy nebytové, protože 70 % tvoří nebytové prostory 

 

 Skupina 126 – budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělá-

vání a zdravotnictví, tyto prostory tvoří 40 % v rámci oddílu 12  

 

 Třída  1262 – muzea a knihovny, protože knihovna tvoří 30 % užitné plo-

chy a to je nejvíce ve skupině 126 
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3.3.2 Katalog Nakladów Rzeczowych (KNR) 

 

Tato klasifikace je nejpoužívanější klasifikací v Polsku, jedná se o Katalogy 

nákladů na stavby. Tvoří základní podklad pro stanovení výše nákladů na stav-

bu. Jsou v nich sestaveny kvantitativní standardy definující specifikaci a výši ná-

kladů nezbytných pro provádění jednotlivých stavebních prvků a prací. 

 

Jejich největší využití je v oblasti rozpočtování. Slouží i jako hlavní dodavatel 

informací pro rozpočtovací program Norma, který je v Polsku nejvíce využíván. 

Ceny a jednotlivé položky v katalozích se každoročně neobměňují, ale jsou vydává-

ny stále nové katalogy. Ty vychází vždy, pokud se objeví nová stavební technologie 

či stavební materiál. Potom je tedy běžnou situací, že jedna položka se nachází ve 

více katalozích. Například pokud Porotherm přijde s novým druhem materiálu a 

vydá nový katalog, jejich staré materiály se nachází v položkách nejen v novém 

katalogu, ale i v těch starých. V tomto případě si rozpočtář individuálně vybírá, 

která položka z kterého katalogu je nejvíce odpovídající ceně podle toho, v jakém 

kraji se stavba nachází, ale nejčastěji podle počtu pracovníků nebo třeba počtu 

normo hodin za danou položku.  

 

Číslováni KNR je 9místné číslo, kterému předchází označení KNR. Tento kód 

má čtyři části, které jsou stanoveny takto : 

 

 KNR XXX  určují typ konstrukce nebo práce, je to také číslo kon-

krétního katalogu 

 

 …………..  XX číslo sekce, popisuje druh práce  

 

 ………………..XX číslo tabulky, určuje materiál nebo bližší informace o 

položce  

 

 ……………………XX  bližší specifikace jako je například konkrétní rozměr 

 

 Další místa jsou případně určena pro specializovaná odvětví jako je 

například těžba, energetika, hutnictví atd. 

 

Příklad 

KNR 0-27  01  60  02    Konstrukce nosné zdi   z Porothermu   tl.240mm 

 

(Z.Kowalczyk, 2010) 
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Každý katalog má obsah, hlavní část a obecné předpoklady týkající se celé-

ho adresáře. Další informace, které katalogy poskytují, jsou rozsah použití katalo-

gu, systém katalogu, podmínky technického provedení stavební práce, složení kal-

kulace nákladů na práci, materiál nebo provozní zařízení a stavební techniku. 

 

V katalozích jsou také stanoveny předpoklady pro podrobnou specifikaci a to: 

rozsah sestavení nákladů na stavbu v dané kapitole, postupy použité při sestavení 

nákladů, technické provedení a dodávky stavebních prací nebo podmínky pro pou-

žití koeficientů či dodatků k normám. 

 

Tabulky s normami nákladů mají číslování čtyřmístné. První dvě čísla urču-

jí číslo kapitoly v katalogu a druhé dvě určují číslo tabulky. Nad každou tabul-

kou je umístěn název a specifikace dané činnosti, která vytváří danou jednotku 

stavební práce nebo položky.  

 

Každá tabulka je rozdělena do několika sloupců. První sloupec je tvořen 

dvojčíslem. Další sloupec uvádí druh prací, materiálů a strojů a zařízení po-

třebné pro provedení dané položky. Další sloupce jsou uvedeny dle potřeby kon-

krétní položky. Tyto sloupce uvádí různé rozměry, hmotnosti, specifikace materiá-

lů atd. Toto členění je částečně zachováno i při použití v programu Norma, kde 

jsou navíc přidány sloupce pro jednotkovou cenu, množství, celkovou cenu, ale 

jsou zde i sloupce, které stanovují kolik z ceny položky je tvořeno prací, kolik 

materiálem a kolik stroji.  

 

 

Obr. 1  Ukázka užití KNR z programu Norma 
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3.3.3 Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych (KNNR)  

 

Tyto katalogy byly vyvinuty jako úřední katalogy pro stanovení odhadu in-

vestičních nákladů při zadávání veřejných zakázek. Zachází se s nimi stejně jako 

s katalogy KNR, které fungují jako rozšířená verze těchto katalogů, které pro KNNR 

zároveň tvoří základní podklad. Tyto katalogy mají více integrované normy ná-

kladů a jsou vhodnější pro současně používané techniky stavebních prací. Všechny 

mají jednotnou strukturu a tvar po vzoru KNR. Každý z nich začíná obsahem a po-

kračuje celkovými obecnými předpoklady, které se týkají celého katalogu. 

 

 

3.4 Porovnání třídníků a klasifikací obou zemí 

 
V této podkapitole se budeme věnovat porovnání hlavních třídníků a klasifi-

kací v České republice a Polsku. Pro ČR se bude jednat o Klasifikaci stavebních 

děl (CZ-CC) a Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP), v Polsku potom o 

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) a Katalog Nakladów 

Rzeczowych (KNR). 

 

3.4.1 Porovnání klasifikace CZ-CC a PKOB 

 

Pokud začneme s porovnáním českého třídníku CZ-CC a polského PKOB, do-

staneme se k poměrně stejným závěrům v případě obou klasifikací. Obě klasifikace 

totiž vycházejí ze stejné klasifikace CC, která je stanovena Eurostatem, a její uží-

vání je závazné v obou zemích. Řadíme je tedy do kategorie klasifikací závaz-

ných, které se používají především pro statistické potřeby, a to pro klasifikaci 

stavebních objektů. PKOB vydává  Główny Urząd Statystyczny a klasifikaci CZ-

CC Český statistický úřad a obě jsou jednoduše přístupné na webových strán-

kách, dokonce v anglickém jazyce, což usnadňuje snahu o zaměření na mezinárod-

ní stavební trh. 

 

 Obě klasifikace mají stejné hlavní rozdělení podle 1. stupně, na dvě sekce. 

Jedná se o sekce Budovy a Inženýrská díla. Jediný rozdíl mezi oběma klasifikacemi 

spočívá až v 5. stupni klasifikace, kterou polská postrádá. Jedná se o podtřídy, kte-

rých má CZ-CC celkem 335, kdežto PKOB žádné, protože končí 4. stupněm (třída-

mi). Až do 4. stupně jsou obě klasifikace stejné. Velice důležitý je i stejný postup při 

http://stat.gov.pl/copyright
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zatřídění stavebních objektů, které jsou postaveny za více účely. Například 

v případě obchodního centra, které zároveň slouží i jako zdravotní středisko, po-

stupujeme v obou zemích stejně. 

 

Obr.2   Zatřídění Jednobytového rodinného domu v PKOB 

 

 

 
 

Zdroj: (Główny Urząd Statystyczny w Warszawie., 2014, str. 196) 

 

 

 

 

Obr.3   Zatřídění Jednobytového rodinného domu v CZ – CC 

 

 
Zdroj: (Klasifikace stavebních děl CZ-CC, 2012) 
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3.4.2 Porovnání klasifikace TSKP a KNR 

 

 Nyní se pokusíme porovnat českou klasifikaci TSKP s polskými katalogy 

KNR. Obě tyto klasifikace zatřiďují stavební práce a konstrukce od prvních zem-

ních úprav na stavbě až po poslední dokončovací práce, obě se proto využívají jako 

podklad pro programy používané k tvorbě ceny stavebních zakázek. V ČR přede-

vším pro program KROS a v Polsku pro program Norma. 

 

Česká TSKP má chronologicky seřazeny hlavní skupiny, do kterých se 

jednotlivé položky zařazují. Na rozdíl od toho polská KNR nic takového nemá. Vý-

sledné řazení skupin si stanovuje každý rozpočtář individuálně. Aby se předešlo 

zmatenosti při porovnávání rozpočtů od různých rozpočtářů začala se v Polsku 

používat pro finální verze další zatřídění položek pomocí CPV klasifikace, která 

udělá soubor položek více průhledný a lépe porovnatelný. 

 

 Dalším rozdílem mezi oběma klasifikacemi je to, že TSKP kód pro jednu po-

ložku je vždy stejný a nemění se. V případě nových položek vznikne nový kód. U 

KNR kódu je tomu tak, že existuje jedna položka, která má více kódů a lze ji najít na 

více místech v klasifikaci. Tyto položky se stejným názvem se liší nejen v kódu, ale 

hlavně ve výsledné ceně položky. Je to proto, že tyto položky jsou v polské klasifi-

kaci složeny u různých výrobců z různých cen prací, stavebních materiálů, stro-

jů a zařízení. 

 

 

Obr.4  Ukázka ze třídníku TSKP 

 

 
 

Zdroj: (Stavební standardy, 2006) 
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Pokud bychom chtěli zatřídit například zdivo z materiálu Porotherm, kód 
311 by pokračoval číslicí 23, která říká, že se jedná o zdivo z cihel pálených, další 
číslice 8 určuje děrované cihly a další číslo 1 určuje firmu Porotherm. Další dvoj-
číslí stanovuje specifikaci jako je například rozměr tvárnice nebo pevnost cihel. 

 
 

Obr.5  Ukázka z KNR klasifikace 
 

 
Zdroj: (MAPEI Polska Sp. z o.o., 2011) 

  

První řádek stránky tvoří název položky s číselným kódem. Následuje 

podrobnější specifikace prací.  Hlavní část vyplňuje tabulka, jejíž první sloupec je 

tvořen číselným označením a druhý sloupec popisem jednotlivých prací, materiálů 

a strojů, které jsou součástí položky. Další sloupec určuje normu spotřeby, další 

jednotku, ve které je spotřeba udávána. Poslední sloupce se stanovují různě dle 

individuální potřeby pro danou položku. Poslední část pak tvoří případné po-

známky nebo upozornění. 
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4 ROZPOČTOVÉ UKAZATELE  

 
Rozpočtové ukazatele (RU) jsou stanoveny na základě technicko-

hospodářských ukazatelů (THU). Jako THU označujeme technické, ekonomické a 
časové informace, které jsou získány ze staveb, které byly již realizovány. RU pak  
slouží k rychlému a zjednodušenému sestavení rozpočtu především pro projektan-
ty a investory. 

 
Využití THU spočívá v porovnání stavebních objektů již realizovaných  s nově 

připravovanými.  Proto musí být ukazatele vztaženy na vhodnou měrnou jednotku. 
Běžně jsou užívány měrné jednotky účelové, jako je například lůžko, pokoj, byt, 
nebo jednotky technické, m3 obestavěného prostoru či m2 zastavěné plochy. 
(Rozpočtování a oceňování stavebních prací, 2012, str.122) 

 

4.1 Rozpočtové ukazatele stavebních objektů (RUSO) 

RUSO představují pouze základní rozpočtové náklady (ZRN), naopak neob-

sahují náklady na umístění stavby (NUS) ani vedlejší rozpočtové náklady (VRN). 

Tyto dvě položky je vždy třeba stanovit dle individuálních podmínek. 

 

Pro RUSO jsou dle jednotné metodiky zpracovány karty zhruba 1370 objek-

tů, které jsou uspořádány dle číselníku JKSO, o něm je pojednáno v předchozí 

kapitole. Tyto karty jsou rozděleny do 3 hlavních kategorií: 

 

 obory 801-803  Pozemní stavitelství 

 

 obory 811-815  Průmyslové stavitelství 

 

 obory 821-833  Inženýrské stavitelství 

 
Karty RUSO obsahují několik částí. Tou nejdůležitější je dispoziční a kon-

strukční popis, podle kterého se rozhodujeme, zda je stavba na kartě dostatečně 

podobná naší plánované stavbě. Co největší shoda mezi stavbou na kartě a plá-

novanou stavbou je hlavním předpokladem pro správné stanovení předběžné 

ceny.  

 



32  

Karta obsahuje textovou část určující nejen to, kolik pater nebo pokojů má 

dům, ale hlavně jaké stavební materiály jsou použity na svislé a vodorovné kon-

strukce a jak je dům zateplen.  

 

Další součástí karty je tabulka, ve které je stanovena skladba rozpočtových 

nákladů v členění na práce hlavní stavební výroby HSV, PSV a Materiály.  Toto čle-

nění je zde uvedeno i včetně procentní struktury nákladů. 

 

Na kartě najdeme i údaje o množství měrových a účelových jednotek. Jde vět-

šinou o jednotky zastavěné plochy nebo obestavěného prostoru.  

 

Poslední částí karty jsou nákresy stavby, například půdorysy nebo řez kvůli 

dispozičnímu řešení. 

 

Sestavování karet s RUSO ukazateli má v ČR na starosti ÚRS PRAHA a.s., což 

je nevládní inženýrská a poradenská organizace zabývající se především oceňová-

ním stavební produkce. 

 

Obr.6  Ukázka karty stavebního objektu z RUSO 
 

 
 

Zdroj: (Rozpočtování a oceňování stavebních prací, 2012, str.123) 

 

4.2 Biuletyn cen obiektów budowlanych (BCO) 

 

Stejně jako české RUSO i tyto polské rozpočtové ukazatele BCO zahrnují pouze 

ceny ZRN. BCO je vydáváno jednou za čtvrt roku firmou PROMOCJA Sp. z o.o., 
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která má prakticky stejnou funkci jako český ÚRS. Polská databáze se dělí na dvě 

části, které se vydávají ve  dvou publikacích: 

 

 Budovy  

 

 Inženýrské stavby 

 
Každá publikace se skládá ze dvou částí. Tou první je úvod, jehož součástí je 

tabulka s číslem objektu, názvem stavby, jednotkovou cenou za příslušnou měrnou 

jednotku a strana, na které kartu stavby najdeme. V této části je taky stručně uve-

den postup vyhledávání a především tabulka s indexem cen podle krajů, kde se 

stavba nachází. Druhou část tvoří samotné karty staveb, které v Polsku nazývají 

Průměrná cena staveb na domácím trhu a jejich struktura. 

 

Samotná karta stavby se skládá z několika částí a má až několik stránek. Na 

první stránce je umístěn název s číselným kódem, hned pod ním se nachází cena 

za m2 užitkové plochy a za m3 obestavěného prostoru. Další část tvoří tabulka 

obecné charakteristiky, ve které zjistíme počet pater budovy, celkové kubatury 

jako je OP, ZP atd.  a nebo dokonce i třídu základové půdy.  Dále zde najdeme pů-

dorys a pohled na stavbu. Textová část popisuje užití stavby a především tech-

nické charakteristiky stavby. Ty obsahují detailní popis konstrukčních materiá-

lů a dalších materiálů užitých na stavbě, v případě užití více druhů na jednu kon-

strukci je zde uvedeno i procentuální zastoupení materiálů. Tato textová část je 

velice podrobná, jsou zde uvedeny nejen nosné konstrukce, ale je zde detailně po-

psaná například elektroinstalace nebo druh malby.  

 

Poslední část karty tvoří tabulky cen, které obsahují měrnou jednotku, jed-

notkovou cenu za MJ, celkovou cenu, jaké procento z celkové ceny položka tvoří a v 

% vyjádřenou změnu od minulého vydání publikace. První z nich detailně rozepi-

suje ceny za jednotlivé části domu, a to dokonce podle materiálů. Například je-li 

zde uvedeno, že základy jsou z prostého betonu a z ŽB, uvádí se cena za každý ma-

teriál zvlášť. Ceny v této tabulce jsou vždy rozděleny do několika skupin: 

 

 Razem stan zerowy – jedná se o část prací, které jsou zhotoveny do 

dokončení základové desky, tedy o spodní stavbu a zemní práce 

 

 Razem stan surowy – v podstatě se jedná o hrubou stavbu, práce od 

dokončení základové desky přes svislé a vodorovné konstrukce až po 

střechu 
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 Razem stan wykończeniowy wewnetrzny – dokončovací práce 

vnitřní 

 

 Razem stan wykończeniowy zewnetrzny – dokončovací práce vnější 

 

 Razem instalacje elektryczne – elektrické instalace 

 

 Razem instalacje sanitarne – instalace kanalizace, vody a topení 

 

Další z tabulek podrobně rozepisuje skladbu kalkulace cen těchto skupin 

prací. Je zde uvedena celková částka a procentuálně rozepsáno, jakou část tvoří 

práce, materiál, stroje, režie správní a zisk. 

 

Díky tomuto podrobnému přehledu o stavbách uvedených v jednotlivých kar-

tách je jednoduché sestavit co nejpřesnější cenu stavby. Není výjimkou, že se při 

sestavování této ceny postupuje tak, že je vybrána stavba z BCO, která materiálově 

a konstrukčně odpovídá co nejpřesněji stavbě, kterou hodláme nacenit. Pokud však 

například neodpovídá materiál, ze kterého je provedeno schodiště, není problém 

najít takové schodiště u jiné stavby a převzít jeho cenu odsud. 

 

 
 

Obr.7  Ukázka karty stavebního objektu z BCO 
 

 
 

Zdroj: (Biuletyn Cen Obiektów Budowlanych BCO, 2010, str. 180 a 285) 
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4.3 Porovnání rozpočtových ukazatelů v obou zemích 

 
Oba RUSO i BCO ukazatele jsou ve své podstatě stejné, oba jsou vztaženy na 

jednotku zastavěné plochy nebo obestavěného prostoru. Oba vycházejí ze stejného 

principu uspořádání karty, tedy obsahují popis konstrukce a použitých materiálů, 

funkce stavby a její dispoziční řešení včetně výkresu a výslednou cenu za přísluš-

nou měrnou jednotku. 

 

Hlavní rozdíl mezi oběma rozpočtovými ukazateli spočívá v tom, že polské 

BCO je mnohem podrobnější a díky tomu je jednodušší s ním individuálně pra-

covat a přizpůsobovat jeho hodnoty konkrétním stavbám. Jeho stavební objekty 

jsou mnohem lépe a důkladněji popsány, výsledné hodnoty jsou mnohem detail-

nější a více vypovídající. Je proto lehčí z nich získat větší množství přesnějších in-

formací. Navíc je soupis těchto ukazatelů vydáván čtvrtletně a vždy jsou přidány 

nové stavby, tím pádem je tato databáze mnohem aktuálnější než ta česká. 

 

Příklad porovnání odhadované ceny jednobytového rodinného domu se sed-

lovou střechou z pálených tašek a se dvěma patry. Dům je nepodsklepený se zákla-

dovými pásy z ŽB a třídou zeminy III.  Jako konstrukční materiál jsou použity Poro-

therm tvárnice. Stanovme si, že obestavěný prostor domu je 750 m3. 

 

RUSO 

Byl vybrán dům Praktik s JKSO kódem 803 611 100, jehož cena byla stano-

vena na 2 989 000,- Kč za 525 m3  obestavěného prostoru. Z karty také stanovíme, 

že 1 m3 bude stát 5 693,- Kč. Výslednou cenu zadaného domu tedy stanovíme na 

4 270 000,- Kč. 

 

BCO 

Pro tento ukazatel byl vybrán dům Dwór s číslem 1166. Cena tohoto domu 

byla stanovena na 653 309,81 PLN (kurz ČNB 6,468 Kč za PLN; 4 225 607,- Kč) za 

1253 m3 obestavěného prostoru. Tím pádem 1 m3 stojí 521 PLN (3 369,- Kč). Vý-

sledná cena je v tomto případě 2 526 750,- Kč. 

 

Z tohoto předběžného ocenění stavby pomocí rozpočtových ukazatelů je patr-

né, že cena stavby v Polsku je o cca 41 % nižší než v České republice. Z toho lze 
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udělat předběžný závěr, že stavební materiál v Polsku bude levnější než 

v České republice, protože tvoří největší část nákladů na stavbu. 
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5 CENA VE STAVEBNICTVÍ 

 

Cena ve stavebnictví je jedním z nejdůležitějších kritérií, jedná se o hlavní 

rozhodovací prvek již od první myšlenky na investici do výstavby. Její výše určuje 

již od prvopočátku, zda je vůbec reálné zahájit výstavbu a především zda je za-

mýšlený projekt rentabilní, a to hlavně z dlouhodobého hlediska. Především u 

veřejných zakázek je toto kritérium bráno v největší potaz. Nejde však jen o to, jaká 

je cena za realizaci zakázky, ale měl by být brán i zřetel na cenu budoucích nákladů 

na provoz.  

 
Pro stavební inženýry je velice důležité správně stanovit výši ceny realizace 

zakázky a jejího provádění.  Cena je neustále se měnící ekonomická veličina, a 

proto musí být neustále sledována a kontrolována. Špatně stanovená cena může 

přivést podnik do záhuby mnohem rychleji než dobře stanovená cena přinášející 

zisk. 

 
Tato kapitola se bude zabývat definicí ceny, jejím určením a druhy cen, přede-

vším těch užívaných ve stavebnictví. Také se zde setkáme se zákony, kterými se 

řídí ceny v České republice i v Polsku. 

 

5.1 Cena, její stanovení a druhy  

 
Cenu můžeme definovat jako množství peněz vyjadřující hodnotu zboží nebo 

služeb, které hodláme směnit. Cenu lze chápat ale ze dvou pohledů. Tím prvním je 

pohled ze strany odběratele. Toho zajímá cena z hlediska poptávky a považuje ji 

za vyjádření míry kvality, vlastností a užitků zboží nebo služeb ve srovnání s jiný-

mi. Druhý pohled je ze strany dodavatele, který cenu hodnotí z pohledu nabídky, 

a tím pádem se soustředí na pokrytí nákladů spojených s výrobou a distribucí zbo-

ží nebo služeb, a to hlavně se snahou pokrýt i svoje investice. 

 
Cena se určuje třemi metodami – nákladově orientovanou, poptávkově ori-

entovanou a konkurenčně orientovanou. Ve stavebnictví je kladen největší důraz 

na nákladově orientované stanovení ceny, které vyplývá z charakteru stavební-

ho díla, jeho přípravy a provádění. Tato metoda spočívá v připočtení stanovené 

výše zisku k sumě veškerých nákladů. Rizikem je ignorace konkurenčního a tržní-

ho prostředí, riziko použití chybných nebo zkreslených nákladových informací atd. 
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Výši ceny ve stavebnictví ovlivňuje spousta faktorů, těmi nejčastějšími 

jsou čas a kvalita. Existuje však spousta dalších faktorů, které můžeme rozdělit do 

dvou skupin. Faktory vnější, jimiž jsou například postavení firmy na trhu a jeho 

vlastnosti, nabídka a poptávka, konkurence, legislativa atd. Skupina faktorů 

vnitřních je pak tvořena například velikostí a strategickými cíli firmy, organizací a 

řízením, vybaveností firmy, technologickými postupy atd. (Netušilová, 2014; 

Hanák, 2005) 

 

Při stanovování ceny ve stavebnictví dochází k rozporům mezi investorem, 

který se snaží cenu snížit až za hranici minima, a dodavatelem, který se naopak 

snaží cenu vyšponovat na maximum. Proto je jasné, že nelze stanovit cenu, která by 

vyhovovala všem účastníkům výstavby na všech místech a za všech podmínek. Pro-

to vznikla směrná cena. Ta představuje výši nákladů na konkrétní jednotku 

stavební práce, která je prováděná za určitých kvalitativních a kvantitativních 

podmínek. Aby bylo možné přesně vymezit způsob ocenění příslušné stavební prá-

ce, je potřebné svázat směrnou cenu s jejím detailním popisem a podmínkami 

platnosti a použití. 

 

Stavebnictví je proces, který spotřebovává velice rozmanitý sortiment výrob-

ků a probíhá jako jeden z nejdelších výrobních cyklů, během něhož se mohou 

ceny i několikrát změnit. Proto je důležité dobře stanovit ceny a optimalizovat jis-

toty. Toho lze dosáhnout dobrým přehledem o legislativě, trhu, cenových podkla-

dech, kalkulacích, vybavenosti výpočetní technikou a především využíváním dob-

rého poradenského a cenového servisu. Tyto všechny znalosti je pak důležité 

uplatnit při sjednávání ceny ve smlouvě o dílo, která je v České republice upravo-

vána hlavně Občanským zákoníkem a Obchodním zákoníkem. 

 

Pokud se podíváme na cenu ve stavebnictví ze strany dodavatele, je sestavo-

vaná tzv. nabídková cena stavebního díla. Podklad pro sestavení této ceny pak 

tvoří kalkulace nákladů na stavební objekty včetně vedlejších nákladů. Tato cena se 

vyskytuje ve 4 formách:  

 

 Cena pevná –  je neměnná a je dohodnuta dopředu ve smlouvě 

o dílo na celou dodávku. Tato cena je vhodná pro zakázky pro-

vedené v krátké době 

 

 Cena skladební – je sestavena na základě pevných jednotko-

vých cen, které jsou pro jednotlivé stavební práce dohodnuté. 
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Používá se v případech, kdy známe podrobně skladbu dodávek a 

prací 

 

 Cena pohyblivá – skládá se ze dvou složek, ze skutečně vznik-

lých nákladů výstavby a přirážky (většinou zisk a režie). Využí-

vá se v případech, kdy před započetím neznáme všechny 

podrobnosti technického řešení 

 

 Cílová cena – stejně stanovena jako pevná cena, ale při průběž-

ných fakturacích se postupuje jako u pohyblivé ceny 

v kombinaci s limitem nákladů. Tato cena motivuje dodavatele 

k úsporám nákladů 

 

(Hanák, 2005, str.24) 

5.2 Legislativa spojená s cenou v ČR a Polsku 

 
Cena, její vznik, regulace, informace o cenách atd. se v České Republice řídí 

zákonem č. 526/1990 Sb. Zákon o cenách.  Ve stavebnictví je cena sjednaná 

smlouvou o dílo, o které již bylo napsáno v předchozí kapitole. 

 

V Polsku je potom zákonem určujícím cenu Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o 

cenach. (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1050). Ten se potom stejně jako český zákon zabý-

vá použitím ceny, její definicí, vznikem, regulací atd. Smlouva o dílo se potom řídí 

většinou dle mezinárodních smluvních podmínek FIDIC (Fédération Internatio-

nale Des Ingénieurs-Conseils) (Kancelaria Sejmu RP , 2014) 
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6 KALKULACE JEDNOTKOVÉ CENY 

 
Stanovení jednotkové ceny je nejčastěji používaná metoda pro potřeby oce-

ňování stavebních prací. Tento pojem značí cenu za jednici konstrukce nebo práce, 

jako je například m2 plovoucí podlahy, běžný m okapového svodu nebo m3 výkopů. 

 

Jednotková cena musí být stanovena vždy co nejpřesněji, protože je předmě-

tem uzavírání smluv na jednotkovou cenu nebo na paušální částku, u nás v České 

republice, ale i v zahraničí. Při jejím špatném stanovení může dojít k velkým 

ztrátám ze strany dodavatele, přitom navýšení jednotkové ceny po uzavření 

smlouvy již není možné.  

 

Kalkulace jednotkové ceny je v obou zemích podobná s jediným rozdílem a to 

ve složení kalkulačního vzorce. Ten je sice v obou zemích nezávazný, takže kaž-

dý si ho může sestavit individuálně, ale v podstatě vždy zahrnuje stejné náklady 

jen pod jiným názvem. V obou zemích se do této ceny nekalkulují náklady spojené s 

umístěním stavby a ani daň z přidané hodnoty.  

 

6.1 Kalkulace jednotkové ceny v České republice 

 

Nejčastěji se v ČR jednotková cena stanovuje individuální kalkulací a to vždy 

pokud nejsou k dispozici oceňovací podklady pro ocenění konkrétní stavební kon-

strukce nebo práce. Kalkulační jednice, na kterou je cena vztažena, musí být vyme-

zena měrnou jednotkou a popisem. 

 

Podklady pro tuto kalkulaci jsou dvojího typu. Vnitropodnikové, to jsou ty, 

které si podnik postupně vytváří sám nebo převzaté například z cenových soustav 

nebo databází oceňovacích podkladů. 

 

Hlavním předpokladem pro individuální kalkulaci je dobrá znalost kalkulač-

ního vzorce, jehož konkrétní podoba je individuální v závislosti na charakteru 

stavební výroby ale i organizaci firmy. V současnosti nejpoužívanější kalkulační 

vzorec vypadá taktko: 

 

 

 



 41 

Tab.2  Kalkulační vzorec v České republice 

 

Cena stavební práce 

Přímé náklady Nepřímé náklady Zisk 

Materiál Zpracovací náklady Zisk 

Materiál Mzdy Ostatní přímé náklady Režie Zisk 

Materiál Mzdy Stroje 
Ostatní 

náklady 
Pojištění 

Režie 

výrobní 

Režie 

správní 
Zisk 

Materiál Přímé zpracovací náklady Hrubé rozpětí 

 

Zdroj: (Hanák, 2005, str.62) 

 

6.1.1 Materiál  (Přímý materiál) 

 
Přímý materiál tvoří největší část nákladů na provedení stavební zakázky. 

Proto je správná kalkulace jeho ceny velice důležitá nejen pro výběrové řízení, ale 

pro celý proces výstavby. V tomto případě je důležité získat nejpřesnější informace 

o cenách. Ty jsou nejčastěji zjišťovány z ceníků prodejců, ceníků výrobců, internetu 

nebo cenové soustavy, která je zároveň nejuniverzálnějším zdrojem informací. 

 

Položka materiálů pokrývá položky, jako jsou veškeré suroviny, materiál, na-

kupované polotovary a polotovary vlastní výroby. Jejich spotřebu musí být mož-

né stanovit přímo na kalkulační jednici. 

 

Do přímého materiálu zahrnujeme především 4 skupiny materiálů:  

 

 Vstupuje do výkonu ve výrobním nebo jiném procesu, za účelem stát se 

jeho trvalou součástí  

 

 Takový materiál, který pomáhá vytvořit potřebné vlastnosti výkonu 

 

 Ten, který je nutný k uskutečnění výkonu nebo jehož použití umožní 

technologický proces, aniž by byl součástí samotného výkonu 

 

 Patří sem i skupina obalů, které jsou nezbytnou součástí výrobku, vý-

robek je do nich při zhotovení balen a je součástí ceny 

(Hanák, 2005) 
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Pro správné určení nákladů na materiál musíme v první řadě stanovit druhy a 

jednotlivé množství materiálů potřebných pro tvorbu příslušné kalkulační jed-

nice. Množství se stanoví na základě technické normy, odborným propočtem nebo 

za použití normy spotřeby materiálu zjištěné z cenových soustav. Toto množství se 

následně ocení tržní cenou. Tou rozumíme cenu materiálu zakoupeného od doda-

vatele. 

 

Obr.8  Vzorec nákladů na materiál 

 

Náklady na přímý materiál = Norma spotřeby materiálu x Jednotková cena 

 

Zdroj: (Hanák, 2005, str.66) 

 

V kalkulaci se může také vyskytnout položka ostatní materiál. V takovém 

případě se jedná o účelem nebo hodnotou nevýznamný materiál, jedná se na-

příklad o spojovací materiál. Většinou se náklady na něj stanovují propočtem nebo 

odhadem, v některých případech jako procento z nákladu na kalkulovaný materiál. 

 

V přímém materiálu se pak může vyskytovat i takový, který se do stavebního 

díla nezabudovává, ale spotřebovává se postupně. Takovým materiálem je na-

příklad lešení nebo bednící materiál. Ten se pak započítává do nákladů poměrnou 

částkou z celkové ceny, čili opotřebením. Tato částka se stanoví z předpokladu, 

kolikrát se materiál použije, než dojde k jeho odepsání z tzv. počtu obrátek. 

 

Náklady na pořízení materiálu je možné také započítat do položky přímý 

materiál. Pokud tomu tak ale není, je mimostaveništní doprava započtena do po-

ložky Ostatní přímé náklady a náklady na pořízení a skladování potom označeny 

jako zásobovací režie, která je zahrnuta v položce Režie výrobní. 

 

6.1.2 Náklady na zpracování 

 

Přímé mzdy 
 
Tato položka zahrnuje mzdy přímo související s provedením výkonu, které 

můžeme stanovit přímo na kalkulační jednici. Nejčastěji se jedná o mzdy dělníků za 

odpracovanou dobu nebo za práci dalších pracovníků, jejichž mzda přímo souvisí 

s výrobním nebo jiným procesem. Mzdy jsou složeny především ze základní 
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mzdy, příplatků a doplatků ke mzdě, prémií a odměn přímo souvisejících 

s předmětem kalkulace. 

 

Ostatní přímé náklady 
 
Sem zahrnujeme všechny ostatní přímé náklady kromě zmíněných mezd a 

materiálů. Jak je vidět v tabulce předchozí kapitoly, tato skupina nákladů zahrnuje 

náklady na stroje, pojištění a ostatní náklady.  

 

Náklady na provoz stavebních strojů se vypočítají ze sazby na strojhodinu a 

z normy spotřeby času. Sazba strojhodiny je pak spočítána z nákladů na pořízení 

a opravy stroje, nákladů na  pohonné hmoty a nákladů na převoz a přemístění. 

 

Náklady na pojištění potom zahrnují především sociální a zdravotní pojiště-

ní, které se stanovuje procentem z přímých mezd. Pouze část sociálního a zdravot-

ního pojištění, která je hrazena zaměstnavatelem se započítává do těchto nákladů.  

Část hrazena zaměstnancem je součástí nákladů na přímé mzdy. 

 

Ostatní náklady zahrnují zbylé náklady jako například různé odpisy bednění, 

lešení a dalšího zařízení nebo různé druhy přepravy, pokud již tyto položky nejsou 

zahrnuty do přímých materiálů. 

 

 

Výrobní režie 
 

Do této skupiny nákladů započítáváme náklady, které souvisí s řízením, 

činností a obsluhou procesu při provádění výkonu, které nemůžeme stanovit na 

kalkulační jednici přímo. Do ceny stavebního díla je možné tyto režie započítat 

dvěma způsoby:  

 

 Kalkulační jednice je objekt nebo stavba jako celek – stanoví se vý-

robní režie v absolutní hodnotě a započítá se do přímých nákladů. Jedi-

ný problém je přesné určení všech výrobních režií za celou výstavbu 

 

 Cena díla stanovena na základě položkového rozpočtu – musíme 

odpovídající část výrobní režie započítat do ceny jednotlivých položek. 

To je možné jen v případě předem stanovené procentní sazby k určené 

základně 

(Hanák, 2005, str.64 ) 
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Správní režie 
 

Do této skupiny nákladů započítáváme náklady, které souvisí s řízením a 

správou organizace nebo vnitřní organizační jednotky, s organizací a všeobecnou 

obsluhou činností. Takové které nemůžeme stanovit přímo na kalkulační jednici a 

které přitom nepatří do výrobní režie. Do ceny stavebního díla je možné tyto režie 

započítat dvěma způsoby:  

 

 Kalkulační jednice je objekt nebo stavba jako celek – režie bude 

stanovena absolutní částkou a ta by měla být odvozena z celkové po-

třeby správní režie organizace. Absolutní částka je potom podle sta-

noveného rozvrhového klíče rozdělena, nejčastěji je tímto klíčem 

předpokládaný objem přímých mezd 

 

 Cena díla stanovena na základě položkového rozpočtu – určí se 

procentní sazba k určité základně, která se následně započítá do ceny 

jednotlivých položek 

(Hanák, 2005, str.65 ) 

 
 

Zisk 
 
Výše zisku může být započtena pouze přiměřená a to dle zákona č. 526/1990 

Sb. Zákon o cenách. Tato výše by měla být stanovena dle zisku z minulého období 

a k tomu lze využít údaje ze statistických a účetních výkazů. 

 

 

6.2 Kalkulace jednotkové ceny v Polsku 

 
Podstatou stanovení jednotkové ceny ve stavebnictví v Polsku je stanovení 

velikosti všech nákladů spojených s produkcí na jednotku konstrukce a práce nebo 

individuální kalkulací jednotlivých nákladů a stanovení ceny jednotlivých složek 

těchto nákladů. Podle zásad kalkulace jednotkových cen nákladů by měly být tyto 

ceny stanoveny z příslušných katalogů nebo pomocí vlastní analýzy. 
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Katalogy  

 

Katalogy jsou velmi dobrým zdrojem pro normy stavebních nákladů. V nich 

je uvedeno, že náklady v nich zahrnují veškeré technologické procesy, tzn. všechny 

hlavní i pomocné práce, náklady na materiál, pracovní stroje i dopravu technologií, 

které jsou nezbytné pro provádění stavebních prací. Při stanovování těchto nákla-

dů se předpokládá, že jsou všechny práce prováděny za běžných podmínek, se 

správnou organizací a že se všechny práce řídí pravidly bezpečnosti práce a požár-

ní ochrany. Používají se různé druhy katalogů, které byly sepsány různými firmami 

a organizacemi. Nevýhodou těchto katalogů je jejich neaktuálnost. 

 

Podoba kalkulačního vzorce není dána, ale je tvořena individuálně stejně jako 

je tomu  v České republice. Přesto v Polsku existuje vzorec, který je používán nej-

častěji. 

 

Tab.3  Kalkulační vzorec v Polsku 

 

Cena stavební práce 

Přímé náklady Nepřímé náklady Zisk DPH 

Materiál Práce Stroje Nepřímé náklady Zisk DPH 

Material Robocizna Sprzet Koszty posrednie Zisk VAT 

  

Zdroj: (Z.Kowalczyk, 2010, str.68) 

 

 

6.2.1 Kalkulace nákladů na materiál 

 
Výše nákladů na materiál je obvykle největší mezi všemi náklady stavební 

výstavby. Základem pro výpočet nákladů na materiál jsou dvě složky, náklady na 

materiál a náklady na jeho pořízení. Do této položky se započítávají dva druhy 

materiálů: 

 

 Náklady na hlavní materiál – hlavní materiály jsou uvedeny 

v katalozích KNR a KNNR 

 

 Náklady na pomocný materiál -  pomocný materiál není sice v těchto 

katalozích uveden, ale je snaha ho co nejpřesněji ocenit. Proto jsou ná-
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klady na tento materiál stanoveny procentem ze základního materiálu. 

Sazby procent můžeme v těchto katalozích najít 

 

Normy výše nákladů na materiál jsou většinou zjišťovány z katalogů KNR ne-

bo KNNR (viz. 2. kapitola). V případě absence těchto norem jsou jednotlivé náklady 

na materiál stanoveny individuálně. 

 

Cena materiálu se uvádí bez daně z přidané hodnoty. Ta je stanovena jako 

samostatná položka v kalkulačním vzorci. Způsob stanovení ceny materiálu by měl 

být součástí smlouvy o dílo mezi oběma stranami stavebního procesu, tedy inves-

torem a dodavatelem.  

Existují dva způsoby stanovení nákladů na materiál: 

 

 První způsob je nejsnazší a jde o případ, kdy cena pořízení materiálu 

je rovna nákupní ceně materiálu. Velká konkurence mezi dodavateli 

materiálu dovedla podnikatele k tomu, aby dováželi nakoupený ma-

teriál zdarma přímo na staveniště nebo jiné určené místo. Tato praxe 

je v Polsku nejobvyklejší. Tuto metodu stanovení ceny materiálu nej-

častěji používají dodavatelé. 

 

 Druhý způsob se používá ve chvíli, kdy dodavatel nese náklady na do-

pravení stavebního materiálu na staveniště. Náklady na dopravu mate-

riálu a další náklady na přepravu (např. náklady na balení, výzkum 

atd.) jsou pak zahrnuty do speciální položky kalkulačního vzorce tzv. 

Kozstů zakupu (nákladů na nákup). Do těchto nákladů jsou pak za-

hrnuty náklady na přepravu materiálů, konstrukcí a výrobků od doda-

vatele materiálu do skladu. 

 

6.2.2 Kalkulace nákladů na práci  

 
Výpočet nákladů na provedenou práci je možný až po stanovení sazby na 

pracovníka a dílo. Do této položky se započítávají náklady pouze na mzdy pra-

covníků přímo vykonávajících práci spojenou s výrobním procesem.  Patří sem:  

 

 Přímé mzdy 

 Prémie ve výši, která se řídí legislativou 

 Doplňující mzdy – například brigádníků 



 47 

 Příplatky ke mzdám – dávky, dovolená 

 Povinné příspěvky do státní kasy – sociální a zdravotní pojištění 

 Poplatky do fondů sociální péče 

 

V Polsku mají více druhů příspěvků do fondů sociální péče a zdravotního 

pojištění než v České republice. Tyto druhy a výše procent se odvíjí podle druhu 

práce a především míry rizika, kterou práce přináší. Tato problematika je tak 

složitá, že se v ní sami polští občané nevyznají, a pro stanovení těchto příspěvků 

využívají kalkulačku, která je dostupná na internetových stránkách, nebo si ji mo-

hou nechat zjistit na pracovních úřadech. 

 

6.2.3 Kalkulace nákladů na stroje a zařízení 

 
Tyto náklady jsou složeny ze tří hlavních složek spojených s provozem strojů a 

zařízení. Jedná se o: 

 

 Náklady na práci strojů a zařízení – nájemné, opotřebení, palivo, 

mazivo, pneumatiky, obsluha strojů 

 

 Jednorázové náklady na stroje – jedná se o náklady spojené 

s montáží a demontáží strojů, jejich manipulací a dopravou stroje na 

místo určení 

 

 Náklady na dopravu technologického materiálu 

 

Výsledná kalkulace je provedena jako náklady stanovené na strojhodinu vyná-

sobené počtem odpracovaných hodin. 

 

6.2.4 Kalkulace nepřímých nákladů 

 
Tato položka zahrnuje poměrně velké množství nákladů, které nelze přímo 

přiřadit na kalkulační jednici, ale jsou součástí kalkulace, protože se nepřímo podí-

ly na tvorbě zakázky. Jedná se například o mzdy pracovníků v kanceláři, náklady na 

organizaci a vedení firmy, kancelářské potřeby, náklady na údržbu firmy ale i opo-

třebení zařízení a vybavení kanceláří, automobily atd. 
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7 POROVNÁNÍ CEN STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

 
Pro porovnání cen materiálů byl vybrán objekt rodinného domu, který byl vy-

projektován ateliérem Kozák, a je zároveň nejoblíbenějším domem z jejich portfo-

lia. Námi vybraný objekt se nachází v České republice, v Královéhradeckém kraji, 

v obci České Meziříčí.  

 

Nejprve byl dům narozpočtován pomocí programu KROS od společnosti 

ÚRS. Po dokončení rozpočtu byla z programu získána limitka materiálů s materiály 

dražšími než 500,- Kč. Následně byly zjišťovány ceny těchto materiálů v České re-

publice i v Polsku. Ke zjištění cen v Polsku byly využity ceníky firmy PROMOCJA 

Sp. z o.o. a  polské internetové obchody se stavebním materiálem. Nakonec 

byla sestavena tabulka porovnávající ceny obou zemí, která je přiložena jako přílo-

ha této diplomové práce 

 

Stanovení ceny materiálů bylo provedeno statickou metodou zjišťování cen, 

tzv. modusem. Modus je hodnota, která se v množině hodnot vyskytuje nejčastěji. 

V praxi toto zjišťování probíhalo tak, že byly nalezeny ceny jednoho materiálu od 

více prodejců, následně byla vybrána taková cena, která se vyskytovala nejčastěji. 

 

Náklady na dopravu nejsou v ceně materiálů započítány. Prvním z důvodů je, 

že většina prodejců materiálů poskytuje dopravu na místo určené zákazníkem 

v dnešní době zdarma. Dokonce i firmy z polského pohraničí tuto službu poskytují 

na území ČR. 

 

 Dalším důvodem je, že v Polsku je náklad na dopravu materiálu zakalkulován 

do jiné položky než je přímý materiál.  

 

Tyto náklady můžeme zanedbat také z důvodu přibližně stejné vzdálenosti 

z místa výstavby do Polska i do Hradce Králové, kde byl materiál pravděpodobně 

zakoupen. 

 

7.1 Specifikace stavebního objektu 

Vybraný rodinný dům je postaven v obci České Meziříčí v okrese Rychnov nad 

Kněžnou. Poloha této obce je znázorněna na mapce. Obec se nachází cca 25 km od 
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krajského města Hradec Králové a zhruba ve stejné vzdálenosti od polských 

hranic. 

 

Obr.9  Mapy polohy Českého Meziříčí a stavební parcely 

 

 
 

 
 

Zdroj: (Google Maps, 2015) 

 

Samotná stavba se pak v obci nachází na pozemku p.p.č. 1105/38, který je 

součástí lokality obce určené pro výstavbu nových rodinných domů.  Celý pozemek 

je rovinného charakteru a bez jakýchkoliv překážek či podmiňujících věcných va-

zeb na okolí. Situace stavby je přiložena mezi přílohami této diplomové práce. 

 

Urbanistické řešení domu vychází z celkové situace pozemku a z charakteru 

regulativů uvažované okolní zástavby obce. Domek se nachází na volném pozemku 

na okraji nově připravované zástavby. Pozemek určený k výstavbě je koncový. 
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Dům je navržen jako přízemní. Okna domku jsou orientována převážně do zahra-

dy a respektují orientaci na světové strany. Přízemí je navrženo tak, aby byl dům 

propojen v maximální míře se zahradou a zároveň stavba není určena k obývání 

osobami se sníženou pohyblivostí. Přízemí domu má bezbariérový přístup a splňu-

je vyhlášku 369/01 Sb. Na pozemku nejsou umístěny žádné významné sítě tech-

nické infrastruktury. 

 

Dispozice bytu obsahuje ložnici, dva pokoje, koupelnu, wc, předsíň s umyva-

dlem, zádveří+technickou místnost, chodbu spojenou s  obývacím poko-

jem, jídelnou a kuchyní.  

 

Kapacity stavby jsou pak: 

 

 Celková užitná plocha bytu je 91,52 m2 

 

 Zastavěná plocha je 123,28 m2 

 

 Obestavěný prostor stavby je 406,8 m3 

 

 

Obr.10  Vizualizace rodinného domu 

 

 
 

Zdroj: (Ateliér Kozák, 2015) 
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Geologický průzkum 

 

Byl proveden inženýrskogeologický průzkum v rámci celé lokality nové 

výstavby rodinných domů. Provedeným průzkumem byly na staveništi rodinných 

domů zjištěny jednoduché základové poměry. U všech objektů lze realizovat 

předpokládané plošné základy, je však třeba dbát na dostatečnou hloubku základů 

zajišťující ochranu základové spáry před vysycháním. Při zakládání je nutno dodr-

žet základovou spáru 1,6 m od povrchu upraveného terénu po dokončení stavby. 

 

 

Staveniště 

 

Bude napojeno na nově vybudovanou vodovodní přípojku s osazenou vodo-

měrnou soustavou. Elektřina bude zajištěna napojením staveništního elektrického 

rozvaděče na vybudovanou elektroměrnou skříň v místě oplocení do příjezdové 

komunikaci. Odvodnění staveniště bude přirozeným vsakem. Přístup na staveniš-

tě bude zajištěn z místní komunikace, odkud bude probíhat zásobování stave-

niště. 

 

Vytyčení 

 

Úroveň podlahy v 1. NP je umístěna 0,20 m nad úroveň terénu. Polohopis-

né vytyčení domu je dáno vytyčovací přímkou kolmou na hranicí pozemku po-

dél obecní komunikací. Vytyčení bude provedeno odbornou firmou. 

 

Výkopy 

 

Před zahájením výkopů bude provedeno sejmutí ornice. Vytěžená zemina z 

výkopů bude použita na terénní úpravy kolem domu její přebytek bude odvezen na 

skládku. Pod podlahami a zpevněnou plochou bude proveden podsyp ze štěrkopís-

ku se zhutněním. 

 

Základy 

 

Objekt bude založen na základových pasech, které budou provedeny z  

z betonu C20/25. Poté bude použito ztracené bednění s vybetonováním a vyztuže-

ním. Podkladní betony tl. 50 mm budou z betonu C 16/20. Betonová deska tl. 150 

mm bude z betonu C 25/30 s vloženou sítí 2x 8/100/100.  
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Svislé nosné obvodové konstrukce a nosné konstrukce střechy 

 
Nosnou konstrukci tvoří obvodové a vnitřní nosné stěny ze systému cihelných 

bloků Porotherm 44 CB, 30 CB a 24 CB. Příčky jsou navrženy z příčkovek Poro-

therm 14 P+D a 8 P+D. 

 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

 

Překlady nad otvory jsou navrženy také keramické Porotherm. Stropní 

konstrukce nad 1. NP a konstrukce střechy bude tvořena stropem ze systému ke-

ramických stropních vložek Miako a keramobetonových stropních nosníků POT.  

 

Střecha 

 

Zastřešení objektu bude tvořeno plochou střechou s tepelnou izolací min 

230 mm. Krytinu střechy budou tvořit asfaltové pásy. Střecha je odvodněná 2x 

střešní vpustí v místě středové nosné stěny. Sklon střechy je min. 2 %. 

 

 
 

Obr.11  Realizace nosného systému Porotherm 

 

 
Zdroj: (Ateliér Kozák, 2015) 
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Hydroizolace 

 
Izolace v koupelně a na WC bude z keramické dlažby a vodovzdorné stěrky. 

Dlažba bude lepena flexibilními vodovzdornými tmely. Hydroizolaci podlahy tvo-

ří asfaltový oxidovaný pás, celoplošně nataven, tl. 3,5 mm + podkladní asfaltový 

modifikovaný pás, bodově nataven, tl. 4 mm. Parozábrana je tvořena  vrstvou as-

faltového pásu, bodově lepený, tl. 4 mm. 

 

Tepelná izolace 

 
Tepelná izolace stropu je tvořena spádovými klíny EPS 70 a lepená 

k podkladu, tl. 30-190 mm + podkladní tep. izolace EPS bodově lepena, tl. 200 mm. 

Monolitické věnce budou zatepleny tepelnou izolací heratekta/polystyren min. tl. 

80 mm. Po obvodu základových pásů obytné části bude vložena tepelná izolace 

Perimeter tl. 75 mm a 50 mm do hloubky 800-900 mm pod úroveň terénu a vyta-

žena  250 mm nad úroveň terénu. Podlaha obytných místností bude zateplena 

tepelnou izolací z EPS 150 S, tl. 120 mm. 

 
Výplně otvorů 

 
Okna a vnější dveře jsou navrženy dřevěné atypické, zasklené izolačním 

dvojsklem. Dveře vnitřní jsou na přání investora zhotoveny českými firmami na 

zakázku. Vstupní dveře jsou prosklené s bezpečnostní folií. 

 
Úpravy povrchů 

 
Vnější stěny domku budou opatřeny hladkou tepelně izolační omítkou Po-

rotherm TO tl.25 mm. Vnitřní omítky budou vápenné štukové tl. 15 mm. Pod-

lahy z litého betonu. V koupelně a na wc bude na podlaze keramická dlažba dopl-

něná keramickým obkladem.  

 

Tesařské, klempířské a zámečnické práce 

 

Všechny tyto práce budou provedeny na základě konkrétních požadavků z 

výpisů prvků, dle jednotlivých profesí. 
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7.2 Rozpočet stavebního objektu a stanovení ceny materiálů 

 
Sestavit dobře rozpočet je ten nejdůležitější krok při stanovení ceny sta-

vebního objektu. Bylo nutné dbát na co nejpřesnější a nejdetailnější vypracování a 

na nic nezapomenout. Tato podkapitola se bude zabývat tím, jak byl rozpočet se-

staven, ale především tím, podle čeho byly určeny ceny materiálů v České re-

publice a  v Polsku.  

 

7.2.1 Určení ceny stavebního materiálu v České republice 

 
Prvním krokem bylo vypracování výkazu výměr, a to co nejpodrobněji a 

nejpečlivěji. Při sestavování výkazu výměr bylo nutno brát zřetel na co nejpřesněj-

ší výpočty a také nezapomenout na připočítání přirážek a prořezů u materiálů.  

 

 Jako podklad pro sestavení celého rozpočtu sloužila výkresová a technická 

dokumentace rodinného domu, která byla zapůjčena ateliérem Kozák. Výkresová 

část dokumentace je přiložena do přílohové části této práce. 

 

Rozpočet byl následně zhotoven v programu KROS, který vydává společnost 

ÚRS PRAHA a.s., o níž byla zmínka v teoretické části práce. Pokud došlo na ocenění 

položky, která se v programu nenacházela, bylo nutno vytvořit tzv. R-položku. 

Kalkulace ceny této položky byla následně provedena na základě  poptávky u kon-

krétní firmy nebo zjištěním z webu se stavebním materiálem.  

 

Po dokončení rozpočtu následovalo vyexportování tzv. limitky materiálů, 

která ukazuje konkrétní materiály s konkrétními cenami a množstvím. Z těchto 

položek byly následně vybrány ty, které mají větší vliv na celkovou cenu a které lze 

jednoznačně porovnávat  mezi oběma zeměmi, především kvůli svým vlastnostem. 

Na základě domluvy s vedoucím práce bylo rozhodnuto, že nebudou porovnávány 

položky dokončovacích stavebních prací, a to především obkladů, dlažeb a nášlap-

ných vrstev podlah, protože by bylo obtížné vyhledat v Polsku stejné typy  se stej-

nými vlastnostmi. 

 

Z limitky bylo také zjištěno, jakou procentní část ceny stavebního objektu tvo-

ří materiály. Toto je patrné z následujícího grafu. 
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Graf 1  Složení nákladů 

 

 
 

Z grafu je vidět, že materiál je opravdu nejvýznamnější položkou 

v nákladech na stavbu. Tyto náklady tvoří ¾ celkové ceny. Proto lze usoudit, že 

byla dobrá volba soustředit se právě na porovnání cen stavebních materiálů. 

 

7.2.2 Určení ceny stavebního materiálu v Polsku 

 
 Prvním krokem byl výběr konkrétních materiálů z limitky, které budou po-

rovnávány. Dalším krokem bylo vyhledávání cen těchto materiálů a  jejich vlast-

ností, které byly zjišťovány od prodejců na internetu, nebo na CD s ceníky mate-

riálů společnosti PROMOCJA, na kterém jsou uvedeny nejčastější ceny na pol-

ském trhu. Ceny byly vybrány statickou metodou Modus. 

 

Porovnání vlastností materiálů v češtině a polštině bylo poměrně snadné, pro-

tože jednotky a čísla jsou v obou státech stejná a většina technických listů popisuje 

stejné vlastnosti. 

 

V další části bude popsána struktura katalogů zmiňovaného CD a následně 

všechny okolnosti, ke kterým bylo nutno přihlížet při stanovování ceny z polských 

zdrojů. 

 

CD s ceníky materiálů 

 

Celý ceník materiálů na CD je založený na klasifikaci KNR, která je poměrně 

podrobně rozepsána v kapitole 3.3.2. Nejdůležitější součástí ceníku je část nazvaná 

Informacja o cenach materialow budowlanych (IMB). Ta je rozdělená do dvou 

materiál 
75,81% 

mzdy 
7,17% 

stroje 
2,29% 

opn 
2,45% 

ostat. 
0,06% 

režie 
9,26% zisk 

2,96% 
Složení nákladů 
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hlavních skupin. První skupina dělí materiály podle jejich druhu,  druhá podle 

výrobců produkujících tyto materiály. Proto je možné jeden materiál najít ve více 

složkách pod různými kódy, kdy ale první 4 čísla kódu jsou vždy stejná a kód se liší 

až ve zbylých číslech. 

 

Druhá skupina má složky uspořádány abecedně podle názvů firem. První 

skupina je potom dělena takto: 

 

10 Paliva a produkty z paliv 

11 Výroba hutnictví železa 

12 Výroba kovového průmyslu neželezného 

13 Výrobky kovové 

14 Materiály a produkty chemické 

15 Barvy, laky a jiné chemické výrobky 

16 Přírodní minerály, kamenivo a materiály a elementy z kamene 

17 Materiály pojivé z vápna a sádry 

18 Materiály a výrobky keramické nebo vápeno-pískové 

19 Výrobky ŽB pozemních staveb 

20 Výrobky ŽB staveb nepozemních 

21 Výrobky vyztužených a předpjatých betonů 

22 Části a výrobky betonové 

23 Izolační a ohnivzdorné materiály a betony, malty a cementy 

24 Stavební a technické sklo 

25 Výrobky z pálené keramiky 

26 Materiály dřevěné, řezivo, desky, polofabrikáty a překližky 

27 Stolařské nebo dřevěné výrobky a výrobky z rostlin 

28 Ostatní materiály, výrobky a produkty 

 

Druhá skupina pak obsahuje ceníky firem jako je Wieneberger, Isover nebo 

Xella. 
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Obr.12  Ukázka z CD s ceníky materiálů 

 

 
 

 

Každá položka obsahuje číselný KNR kód, jméno výrobce materiálu, popis, 

měrnou jednotku a nejvyskytovanější cenu na trhu (MODUS), minimální ce-

nu, maximální cenu a průměrnou cenu. Některé položky ukazují pouze nejčas-

tější cenu, která byla zvolena jako hlavní pro celé porovnávání. Sloupec se zkratkou 

výrobce pak prozrazuje, ve které složce můžeme položku hledat ve druhé skupině. 

 

 

Ceny materiálů z internetu 

 

Při hledání cen stavebních materiálů na internetu šlo o snahu najít materiál, 

který co nejvíce odpovídal materiálu stanovenému v limitce z programu KROS.   

 

V první řadě bylo třeba najít stejný materiál od stejného výrobce a násled-

ně najít cenu, která se vyskytovala nejčastěji. První stránkou, kde byly materiály 

hledány nejčastěji, byla firma Leroy Merlin. Je jedním z největších prodejců sta-

vebnin v Polsku, její stránky jsou dokonce i v české verzi. Pomocí internetových 

vyhledavačů byly vyhledávány další weby s příslušným materiálem, aby bylo mož-

né stanovit nejběžnější cenu. 

 

Pokud nebylo možné najít naprosto stejný materiál, byl vyhledán materiál se 

stejnými vlastnostmi na dalších stránkách. Velice nápomocná byla stránka cen-
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nik-budowlany.pl, která také shromažďuje informace o cenách stavebních mate-

riálů a jejich nejčastější ceny uvádí s měsíční aktualizací.   

 

Při srovnávání cen bylo nutné často přepočítávat ceny na jiné měrné jed-

notky, a to podle toho, jakou MJ měla položka z limitky stanovenou, aby nedochá-

zelo ke srovnávání jednotkových cen pro různé MJ. Několikrát bylo potřeba pomocí 

hustot dopočítat ceny pytlů z kg na m3 nebo cenu za balení vypočítat na tuny atd.  

 

7.3 Vyhodnocení porovnání cen stavebních materiálů 

 
Hned na začátku je potřeba říci, že pro srovnání cen dvou různých zemí bylo 

nutné určit měnový kurz, kterým se budeme během celé práce řídit. Tento kurz byl 

stanoven podle kurzovního lístku České národní banky ze dne 23. 12. 2014:  

 

1 zl = 6,468 Kč 

 

Základní podklad pro cenovou analýzu, ze kterého bylo po celou dobu vychá-

zeno, je limitka materiálů, o které byla několikrát zmínka a která je přiložena jako 

příloha této práce.  Z ní také vznikla tabulka stavebních materiálů, které byly vy-

brány pro srovnání. Další tabulky v příloze obsahují přehled českých a polských 

cen stavebních materiálů. Ceny porovnávaných materiálů jsou uváděny včetně 

DPH, v Polsku 23 % a v ČR 21%. 

 

Následující tabulka a graf přehledně ukazují, jaké procento a částka z celkové 

ceny kalkulace byly porovnávány. Ceny bez DPH. 

 

Tab.4  Přehled sum jednotlivých cen materiálů 

 

 Částka v Kč Procenta z celkové ceny   

Celková cena výrobní 

kalkulace 
1 499 803,33 100 

Cena za materiál této 

kalkulace 
1 132 589,36 75,74 

Cena porovnávaného 

materiálu (ceny z KROSU) 
913 121,12 60,88 
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Graf 2  Podíl vybraných materiálů na celkové ceně kalkulace 

 

 
 

Po provedení ocenění materiálů v obou zemích byla vyhodnocena analýza 

těchto cen a vytvořena tabulka s konkrétními cenami materiálů, které jsou levnější 

v Polsku a které naopak dražší. Tabulka obsahuje vždy českou i polskou cenu, část-

ku, kterou ušetříme nebo naopak proděláme nákupem materiálu v Polsku a také 

tuto částku vyjádřenou v procentech. 

  

Pro ocenění bylo vybráno celkem 52 položek v celkové hodnotě 913 121,12 Kč 

získané z programu KROS. 

 

Tab.5  Materiály levnější v Polsku 

 

č. po-
ložky 

Popis MJ 
celková cena v 

ČR 
celková cena v 

Polsku 
Rozdíl cen 

Úspora v 
% 

1 Zakládání      251 418,99 188 151,22 63 267,77 25,16 

1 
směs pro beton třída C16/20 X0,XC1 
kamenivo do 22 mm    m3 98 343,42 74 298,07 24 045,35 24,45 

2 
směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 
kamenivo do 22 mm    m3 93 503,56 70 506,39 22 997,17 24,59 

3 
směs pro beton třída C25-30 X0 frakce 
do 22 mm    m3 59 572,01 43 346,76 16 225,25 27,24 

3 
Svislé a kompletní konstruk-
ce      307 760,01 194 841,64 112 918,37 36,69 

5 
cihla děrovaná POROTHERM 44 P+D 
44x24,7x23,8 cm P10    tis kus 141 313,12 89 071,76 52 241,36 36,97 

6 
směs maltová suchá Cemix 011/905 
zdící 5 MPa bal.    t 28 191,14 25 102,30 3 088,84 10,96 

7 
cihla broušená POROTHERM Profi 30 
(vč. malty) 30 x 24,7 x 24,9 cm P10    tis kus 42 798,91 22 324,46 20 474,45 47,84 
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8 
překlad 7 z cihelných tvarovek PORO-
THERM  7x23,8x350 cm    kus 25 842,60 13 413,21 12 429,39 48,10 

9 
překlad 7 z cihelných tvarovek PORO-
THERM  7x23,8x125 cm    kus 16 500,00 8 267,40 8 232,60 49,89 

10 
cihla děrovaná POROTHERM 44 K 
44x25x23,8 cm P8, P10    tis kus 10 093,79 8 319,89 1 773,90 17,57 

11 
cihla broušená POROTHERM Profi 24 
(vč. malty) 24 x 37,2 x 24,9 cm P10    tis kus 12 096,61 6 477,24 5 619,37 46,45 

12 
cihla děrovaná POROTHERM 14 P+D 
11,5x49,7x23,8 cm P8, P10    tis kus 8 751,60 6 818,37 1 933,23 22,09 

13 
cihla děrovaná POROTHERM 44 R 
rohová 44x18,7x23,8 cm P10    tis kus 7 545,46 3 805,24 3 740,22 49,57 

14 
cihla děrovaná POROTHERM 8 P+D 
8x49,7x23,8 cm  P10    tis kus 3 380,62 2 861,24 519,38 15,36 

15 
překlad 7 z cihelných tvarovek PORO-
THERM  7x23,8x175 cm    kus 2 899,50 1 480,53 1 418,97 48,94 

16 
cihla děrovaná POROTHERM 44 1/2 
K 44x12,5x23,8 cm P8, P10    tis kus 3 046,69 2 997,96 48,73 1,60 

17 
malta zdicí Hasit 950 0-4mm 30 kg 
bal.    t 2 291,28 1 656,27 635,01 27,71 

18 

cihla broušená POROTHERM Profi 30 
1/2 (vč. malty) 30 x 12,5 x 24,9 cm 
P10    tis kus 2 171,00 1 781,90 389,10 17,92 

20 
cihla broušená POROTHERM Profi 30 
R (vč. malty) 30 x 17,5 x 24,9 cm P10    tis kus 837,69 463,88 373,81 44,62 

4 Vodorovné konstrukce      84 548,08 72 728,40 11 819,68 13,98 

21 
vložka stropní Miako 15/62,5 PTH 
52,5x25x15 cm    tis kus 31 436,94 26 492,31 4 944,63 15,73 

22 
nosník stropní HELUZ MIAKO 325 
16x17,5x325 cm    kus 19 772,00 19 287,58 484,42 2,45 

23 
směs pro beton třída C16/20 X0,XC1 
kamenivo do 16 mm    m3 16 880,35 12 753,04 4 127,31 24,45 

24 
nosník stropní HELUZ MIAKO 425 
16x17,5x425 cm    kus 7 765,20 6 385,27 1 379,93 17,77 

25 
věncovka POROTHERM VT 8/19,5 
49,7 x 8 x 19,5 cm    kus 3 462,85 3 129,09 333,76 9,64 

26 
tyč ocelová žebírková, výztuž do 
betonu, zn.oceli BSt 500 D 18 mm    t 2 070,51 1 513,88 556,63 26,88 

27 
tyč ocelová žebírková, výztuž do 
betonu, zn.oceli BSt 500 D 12 mm    t 2 069,56 1 526,14 543,42 26,26 

28 
tyč ocelová kruhová, výztuž do betonu, 
zn.oceli 10 216.0 D 12 mm    t 5,00 867,30 -862,30 -17 245,95 

31 
tyč ocelová žebírková, výztuž do 
betonu, zn.oceli BSt 500 D 8 mm    t 568,09 392,26 175,83 30,95 

32 
tyč ocelová žebírková, výztuž do 
betonu, zn.oceli BSt 500 D 14 mm    t 517,58 381,54 136,04 26,28 

6 
Úpravy povrchů, podlahy a 
osazování výplní      90 951,33 76 890,58 14 060,75 15,46 

33 
tepelně izolační jádrová omítka  - 
Terralit 50 l bal    t 51 644,13 42 328,00 9 316,13 18,04 

34 
směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 
kamenivo do 8 mm    m3 12 768,04 9 596,03 3 172,01 24,84 
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35 
potěr litý anhydritový ANHYMENT FE 
30    m3 16 500,71 15 482,89 1 017,82 6,17 

36 
podhoz cementový weber. dur podhoz 
25 kg bal.    kg 7 300,09 7 044,47 255,62 3,50 

37 
kamenivo dekorační (kačírek) frakce 
16/22    t 2 738,36 2 439,20 299,16 10,92 

711 
Izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům      24 362,61 21 019,64 3 342,97 13,72 

38 DekBit AL 40    m2 12 958,50 12 619,73 338,77 2,61 

39 
fólie z polyetylénu hydroizolační PE-
NEFOL 750, š. 1,4 m, tl. 0,8 mm    m2 6 312,13 4 854,00 1 458,13 23,10 

40 lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg    t 3 495,56 2 690,69 804,87 23,03 

41 pás asfaltovaný V13    m2 1 596,42 855,23 741,19 46,43 

712 Povlakové krytiny      20 976,06 13 904,28 7 071,78 33,71 

43 Elastek 40 combi    m2 20 976,06 13 904,28 7 071,78 33,71 

713 Izolace tepelné      8 413,59 6 413,45 2 000,14 23,77 

49 

malta lepící a armovací Cemix 
135šj/flexTj pro zateplovací systém 
šedá zr. 0,7 mm    t 3 873,64 2 590,94 1 282,70 33,11 

50 
lepidlo rozpouštědlové na bázi kauču-
ku Alkaprén 25 po 5 l    kg 1 690,36 1 385,72 304,64 18,02 

52 GUMOASFALT SA 12/ 10 kg    t 2 849,59 2 436,79 412,80 14,49 

41 pložek 788430,67 573 949,22  214 481,45  27,20  

 

Z těchto tabulek vyplývá, že z celkových 52 položek je 41 položek v Polsku 
levnějších, a to o celých 214 481,45 Kč. Naopak následující tabulka ukazuje, že v ČR 
je levnějších pouze 11 položek z celkových 52, a to celkem o 20 279,73 Kč. 
 

Tab.6  Materiály dražší v Polsku 

 

č. 
položky 

Popis MJ 
celková cena 

v ČR 
celková cena 

v Polsku 
Rozdíl cen 

Úspora v 
% 

1 Zakládání      10 171,98 15 897,46 -6 142,46 -60,39 

4 kamenivo těžené hrubé frakce 16-32    t 10 171,98 15 897,46 -5 725,48 -56,29 

3 
Svislé a kompletní kon-
strukce      1 863,85 2 280,83 -416,98 -22,37 

19 
malta zakládací POROTHERM Profi 
AM (Anlegemörtel) 25 kg bal.    t 1 863,85 2 280,83 -416,98 -22,37 

4 Vodorovné konstrukce      1 453,96 3 876,85 -2 422,89 -166,64 

29 
deska z pěnového polystyrenu EPS 
50 Z 1000 x 1000 x 70 mm    m2 766,94 3 043,19 -2 276,25 -296,80 
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30 
směs maltová suchá Cemix 021j/910j 
zdící 10 MPa bal.    t 687,02 833,66 -146,64 -21,34 

711 
Izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům      744,80 951,30 -206,50 -27,73 

42 
nátěr k elastickému utěsnění ploch 
COMBIFLEX-DS (bal. 28 litrů)    kg 744,80 951,30 -206,50 -27,73 

713 Izolace tepelné      
107 

654,20 138 156,83 -30 502,63 -28,33 

44 
deska EPS 100 Z kašírovaná V 13 
3000x1000x200 mm    m2 51 670,82 56 355,35 -4 684,53 -9,07 

45 
deska z pěnového polystyrenu bílá 
EPS 150 S 1000 x 1000 x 120 mm    m2 25 825,11 32 912,50 -7 087,39 -27,44 

46 
deska z pěnového polystyrenu EPS 
50 Z 1000 x 1000 x 120 mm    m2 15 713,65 31 906,66 -16 193,01 -103,05 

47 

deska fasádní polystyrénová izolační 
Perimeter N PER 30 (EPS P) 1265 x 
615 x 50 mm    m2 7 678,77 9 675,35 -1 996,58 -26,00 

48 

deska fasádní polystyrénová izolační 
Perimeter N PER 30 (EPS P) 1265 x 
615 x 70 mm    m2 4 914,00 5 149,20 -235,20 -4,79 

51 
asfalt stavebně-izolační, PARABIT 
AOSI 85/25 bubny    t 1 851,85 2 157,78 -305,93 -16,52 

11 položek 121888,79 161 163,27  -39 274,48  -32,22  

 

  

 

Z obou těchto tabulek je zřetelné, jaké materiály je lepší koupit v České re-

publice a jaké v Polsku. Součtem levnějšího materiálu z Polska a levnějšího z ČR 

dostaneme výslednou cenu materiálů a můžeme tak zjistit, kolik bychom tímto po-

stupem ušetřili: 

 

polský materiál  573 949,22 

český materiál  121 888,79 

výsledná částka  695 838,01 Kč 

 

Další možností, která se nabízí,  je nákup materiálu pouze v Polsku. Potom 

by výsledná částka byla: 

  

573 949,22 + 161 163,27 = 735 112,49 Kč 

 

Obě tyto varianty vycházejí výhodněji než varianta nákupu veškerého materi-
álu v ČR, která přijde na 929 413,87 Kč. Tato částka byla zjištěna na základě nej-
běžnějších cen na českém trhu nikoli dle cen ÚRS. Cena dle ÚRS vychází z přílohy E 
a jedná se o částku 1 109 276,10 Kč. 
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Tab.7  Možné varianty nákupu materiálu 

 

Možnost nákupu Cena v Kč 
Ušetřené peníze 

oproti cenám ČR 

Polsko + ČR 695 838,01 

929 413,87 – 

695 838,01 = 

233 575,86 

Polsko 735 112,49 

929 413,87 – 

735 112,49 = 

194 301,4 

ČR dle 

nejběžnějších cen 
929 413,87  0  

 

Na základě této tabulky lze říci, že rozhodně nejvýhodnějším způsobem náku-

pu materiálu je první způsob, nákup levnějšího materiálu v ČR a levnějšího v 

Polsku. Můžeme tím ušetřit 233 575,86 Kč, samozřejmně v závislosti na měno-

vém kurzu. Tato úspora činí cca 12,9 % z celkové částky kalkulace materiá-

lu(1 814 762,03 Kč vč. DPH) a 25,13 % oproti cenám stavebních materiálů v 

ČR. 

 

 

Z provedené analýzy lze také vyvodit závěr, že mezi materiály levnější v Pol-

sku můžeme zařadit betony, jejich výztuže, keramické zdící prvky Porotherm, 

stropní prvky Helluz. Naopak v ČR je levnějším materiálem tepelná izolace. U 

ostatních materiálů nelze stoprocentně určit, ve které zemi je jejich pořízení vý-

hodnější. 
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8 ZÁVĚR 

 
Z výše uvedených textů a analýz bylo dosaženo několika závěrů.  

 

Z porovnání například vyplývá, že třídníky a klasifikace, rozpočtovací uka-

zatele, kalkulace nákladů i stanovení ceny jsou v obou zemích dost podobné. 

To je pravděpodobně způsobeno i tím, že oba státy leží demograficky nejen ve 

stejné části světa, ale dokonce i Evropy, ale především i tím, že obě země mají po-

dobnou historii, která je formovala ve všech ohledech. Samozřejmě je spousta věcí, 

které se liší v obou státech, ale hlavní principy jsou stejné. 

 

Nemalý vliv na podobu klasifikací má i fakt, že oba státy jsou členskými státy 

Evropské unie, a tak se musí řídit jejich ustanoveními a zákony. 

 

Dalším závěrem je, že nejvýhodnějším postupem při snaze minimalizovat ná-

klady na stavební materiál, je stanovit si, které materiály jsou v které zemi levnější, 

a podle toho je nakoupit. 

 

Z mé práce vyplývá, že většina materiálů stejné kvality je v současné době 

levnější v Polsku. Na některých materiálech lze ušetřit až neuvěřitelnou třetinu 

ceny, což při větších objemech tvoří poměrně zajímavé částky.  

 

Zajímavý poznatek této práce také je, že nejvíce se vyplatí v Polsku nakupovat 

materiál spojený s betonováním, tedy samotný beton a výztuže do něj. Také ci-

helný materiál pro nosný systém domu je ve většině případů levnější u našich 

sousedů. Levnějším materiálem v ČR jsou pak  především tepelné izolace. 

  

Mnohem nižší cena stavebních materiálů v Polsku je pravděpodobně způso-

bena mnohem větším trhem oproti ČR, tento závěr lze stanovit na základě po-

rovnání statistických ukazatelů. V případě většího prodeje si můžou výrobci dovo-

lit prodávat své produkty za nižší ceny, protože jejich režie a zisk rozloží do většího 

počtu položek.  

  

Mou snahou bylo co nejdůkladněji analyzovat ceny materiálů při dodržení 

stejné kvality stavebních materiálů v obou zemích, což se díky velké pomoci ze 

strany Wroclawské  polytechnické univerzity povedlo.  
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KNR Katalog nakladów rzeczovych 
KNNR Kosztowysowe normy nakladów rzeczovych 
OSN Organizace spojených národů 
PKOB Polska klasyfikacja obiektów budowlanych 
PSV Přidružená stavební výroba 
RU Rozpočtový ukazatel 
RUSO Rozpočtové ukazatele stavebních objektů 
SD Stavební díl 
SSD Skupina stavebních dílů 
SKP Standardní klasifikace produktů 
THU Technicko-hospodářské ukazatele 
TSKP Třídník stavebních konstrukcí a prací 
ZRN Základní rozpočtové náklady 
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Seznam příloh 

A příloha – Výkresová dokumentace rodinného domu 
 

B příloha – Rozpočet rodinného domu 
 
C příloha - Výrobní kalkulace 
 
D příloha - Limitka materiálu 
 
E příloha - Tabulka vybraných českých cen dle ÚRS 
 
F příloha - Tabulka polských cen materiálů 
 
G příloha - Tabulka českých cen materiálů od prodejců 
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