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ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá porovnáním stávajícího systému ocenění stavebních prací 

podle TSKP se systémem oceňování pomocí funkčních dílů. Je demonstrována výhoda 

funkčních dílů, které umožňují kalkulovat náklady celého životního cyklu staveb, což TSKP 

neumožňuje. Je tedy doporučeno oceňovat funkčními díly, protože nová právě schvalovaná 

novela zákona o zadávání veřejných zakázek umožňuje stanovit náklady životního cyklu jako 

hodnotící kritérium. V práci je zároveň snaha propojit tématiku funkčních dílů s problematikou 

informačního modelování budov (BIM), které má ambici změnit některé zaběhnuté procesy a 

stát se budoucností celosvětové stavební praxe. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Životní cyklus staveb, funkční díly, Třídník stavebních konstrukcí a prací, klasifikace 

a třídníky, cenová soustava, Building Life Cycle Costs (BLCC), informační modelování budov 

(BIM), zákon o zadávání veřejných zakázek, pořizovací náklady, náklady oprav a údržby, 

náklady energetické náročnosti budov. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
Diploma thesis deals with comparing of current awards by Classification of building structures 

and works and awards by Functional parts. It is possible to calculate Building life cycle costs 

by Functional parts. This is definately the advantage of the system because the calculation 

cannot be done by Classification of building structures and works. A new law on public 

procurement deals with Building life cycle costs as an evaluation criterion. So it is 

recommended to use Functional parts awards. The other goal of the thesis is to find bridges 

between Functional parts and the issue of BIM. BIM is a trend of global construction industry. 

 

 

KEYWORDS 
Building life cycle, Functional parts, Classification of building structures and works, 

Classifications, Price system, Building Life Cycle Costs (BLCC ), Building information 

modeling (BIM), Law on Public Procurement, Initial costs, Repairs and Maintenance costs, 

Cost energy performance of buildings.  
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1 Úvod 
 

Diplomová práce se zabývá problematikou oceňování stavebních zakázek, především z pohledu 

metodiky tvorby ceny. V současné stavební praxi je užívána struktura třídění rozpočtu 

dle třídníku stavebních konstrukci a prací (TSKP), jenž vznikla v 1. polovině 60. let 20. století, 

které bylo v Československu obdobím tuhého socialismu a státem řízeného hospodářství. 

Po roce 1989 se změnil trh, rozvázaly se centrálně určované ceny a zavedení principu 

kapitalistického hospodářství způsobilo revoluci stavebního trhu a vytvoření nelítostného 

konkurenčního prostředí s důrazem na nejnižší nabídkovou cenu zhotovitele (především 

po přijetí současného zákona o veřejných zakázkách v roce 2006). Metodika tvorby cen 

stavebních prací a celých rozpočtů se však nezměnila. Pravděpodobně především zásluhou 

značné „zaběhlosti“ jsou rozpočty staveb stále vytvářeny podle TSKP. 

 

Stavební praxe dnešní doby naráží na „nedostatečnost“ oceňování dle TSKP. Požadavky 

investorů a nově též právě schvalované novely zákona o veřejných zakázkách směřují 

k hlubšímu zkoumání nákladů spojených se stavbou. V této souvislosti již není postačující 

kalkulovat náklady samotné výstavby, tedy spojené pouze s pořízením objektu. Při uvážení 

faktu, že největší část nákladů spojených se stavbami tvoří náklady při jejich provozu, vyvstává 

nová potřeba i tyto náklady kalkulovat a to již v předinvestiční fázi stavby, tedy v době 

projektování. Do popředí se tak dostává uvažování o „nákladech celého životního cyklu stavby“ 

na úkor nákladů pořízení, které tvoří jen jejich větší či menší podmnožinu. Um kvalifikovaně 

kalkulovat náklady životního cyklu může výrazně ovlivnit samotný návrh stavby při projekci, 

ať už z hlediska energetické náročnosti nebo z pohledu údržby objektu. 

 

Po roce 1989 bylo několik snah o zavedení jiného třídícího systému pro oceňování stavebních 

zakázek, ale prakticky všechny skončily dříve či později neúspěchem a dominantní pozici 

TSKP neohrozily. Diplomová práce se zabývá jednou z možných alternativ TSKP a to tvorbou 

a strukturováním rozpočtu do tzv. funkčních dílů (FD). Metodikou FD se v minulosti zabývala 

společnost ÚRS Praha i několik výzkumných grantů na Ústavu ekonomiky a řízení 

ve stavebnictví při Fakultě stavební VUT Brno. Z těchto je v diplomové práci vycházeno. 

 

Kapitola 5 se věnuje možnému způsobu „seskládání“ položkového rozpočtu v TSKP 

do struktury FD. V kapitole 7 jsou podrobně popsány možné způsoby vytvoření položkového 

rozpočtu ve FD v softwarových produktech užívaných na současném českém stavebním trhu. 

Jedná se o agregaci položek TSKP do jiných celků. V podkapitole 7.2 je vytvořen rozpočet 

ve FD pro případovou studii. Kapitola 8 následně ukazuje možné využití tohoto rozpočtu 

při kalkulaci nákladů životního cyklu, přesněji nákladů oprav a údržby objektu. Tato kalkulace 

vychází z pořizovacích cen jednotlivých FD, u kterých je možné empiricky stanovit dobu cyklů 

oprav, jejich rozsah a průměrnou dobu nutnou pro výměnu. Toto pro skupiny stavebních dílů 

dle TSKP možné není, protože netvoří funkčně ucelenou část stavby. V rámci případové studie 

byly rovněž řešeny materiálové variace, jejich vliv na náklady životního cyklu objektu, 

a tudíž dopad na samotnou projekci stavby v předinvestiční fázi projektu. 
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Kapitola 9 se zaobírá možným vytvořením číselníku pro cenovou soustavu ve struktuře FD, 

přičemž do problematiky vnáší základní vhled vycházející z případové studie. Bylo snahou 

zachytit alespoň základní vztahy mezi skupinami stavebních dílů TSKP a FD a tím vytvořit 

jakýsi „převodník“ těchto dvou číselníků. Možné využití číselníku se nabízí ve statistice. 

Pro vedení cenové statistiky trhu užívá Český statistický úřad indexy cen stavebních prací, 

které vychází z TSKP-stat. I vzhledem k nastínění budoucí nutnosti kalkulovat náklady 

životního cyklu dle novely zákona o veřejných zakázkách, bude nutné rovněž pro účely 

statistiky hledat nové možnosti pro zpracování cenových indexů. 

 

Kapitola 10 se věnuje problematice BIM, tedy informačnímu modelování budov. BIM je 

současným ale především budoucím trendem světového stavebnictví. Čím dál více je dnes 

kladen důraz na skutečně efektivní vynaložení nákladů a dodržování principů „trvale udržitelné 

výstavby“. To způsobuje velkou potřebu informací, jejichž kvalita i dostatečná kvantita jsou 

základním předpokladem erudovaného rozhodování. V důsledku toho přestává stačit klasická 

2D dokumentace. 3D dokumentace je dnes brána jako standard, v mnoha případech však již ne 

dostačující. Požadovány jsou kromě zakreslených modelů budov také co nejpodrobnější 

informace o jednotlivých prvcích. Informační modelování se tak dostává do popředí, 

v některých západních a skandinávských zemích je již dokonce vyžadováno při zadávání 

veřejných zakázek. Kapitola 10 popisuje základní principy BIM, podává popis zahraničních 

zkušeností i stávající situace v českém prostředí. Jsou nastíněny rovněž linky možného vývoje 

BIM ve vztahu k oceňování a FD. 

 

Kapitola 11 se zabývá zcela aktuálním (v lednu 2016) tématem legislativního podhoubí 

k tématům probíraným v celé diplomové práci. Je ukázána aktuálnost těchto témat vzhledem 

k nově přijaté směrnici EU o zadávání veřejných zakázek a také vzhledem  k v současné době 

schvalovaného návrhu novely českého zákona o zadávání veřejných zakázek. 

 

V kapitole 12 jsou sepsány závěry všech zkoumání a výsledků případové studie.  
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2 Klasifikace a třídníky ve stavebnictví v ČR 
 

2.1 Klasifikace a třídníky užívané v dnešní stavební praxi 
Největším zpracovatelem i provozovatelem třídících systémů v ČR je Český statistický úřad 

(ČSÚ). ČSÚ je organizační složkou státu a je nositelem státní statistické služby, která je 

závazná. České třídící systémy musí být v souladu s požadavky Eurostatu, tedy statistického 

úřadu EU. Harmonizace českých systémů s evropskými požadavky začala již dlouho 

před vstupem ČR do EU a probíhá neustále. [1, s. 21] 

 

Základní podmínkou úspěšného použití jakékoliv statistiky nebo třídníku je použití vhodné 

třídící techniky. Ve stavebnictví jsou tříděny dvě základní oblasti. První oblastí jsou stavební 

konstrukce, do nichž se zabudovávají stavební materiály a výrobky působením lidí a strojů. 

Druhá oblast se zabývá tříděním stavební produkce, tedy stavebních objektů. Každý stavební 

objekt je souborem stavebních konstrukcí. Dále jsou rovněž tříděny jednotlivé stavební 

materiály a výrobky. [1, s. 21] 

 

Ve stavebnictví jsou používány tyto třídící metody: klasifikace, číselníky, kombinace obou 

způsobů. 

[1, s. 21] 

 

Tabulka 1 podává přehledný souhrn základních klasifikací užívaných v českém stavebnictví. 

Podrobněji jsou jednotlivé klasifikace a třídníky popsány v dalších kapitolách. Tabulku 1 

vytvořil autor práce. 

 

Tabulka 1 – Klasifikace užívané ve stavebnictví v ČR 

 Třídění stav. objektů Třídění stav. konstrukcí Třídění stav. materiálů 

V současnosti 

statisticky závazné 
CZ-CC CZ-CPA CZ-CPA 

V minulosti i nyní 

stále užívané 
JKSO TSKP 

ceníky stavebních 

materiálů ÚRS Praha 

 

 

2.2 Třídění stavebních objektů 
Pro třídění stavebních objektů jsou v současné době používány tyto klasifikace: 

 CZ-CC (= Classification of Types of Constructions) – zavedená ve sdělení ČSÚ v částce 

106/2003 Sb., 

 KSD (= Klasifikace stavebních děl) – vydaná v opatření ČSÚ v částce 69/1993 Sb., je 

oddílem 46 SKP (= Standardní klasifikace produkce), 

 JKSO (= Jednotná klasifikace stavebních objektů) – vydaná vyhláškou č. 124/1980 Sb. 
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V současnosti je v ČR statisticky závaznou klasifikací CZ-CC, která nahradila dne 1. 1. 2004 

oddíl 46 SKP, tedy Klasifikace stavebních děl. SKP byla pro účely statistického zjišťování 

používána od roku 1993 až do zmíněného začátku roku 2004. Před ní byla od roku 1980 užívána 

JKSO, která je dodnes jednou z nejpoužívanějších ve stavební praxi, přestože není statisticky 

závaznou. 

[1, s. 21], [2, s. 127-132] 

 

Klasifikace CZ-CC 

Klasifikace CZ-CC je v současnosti jedinou statisticky závaznou klasifikací stavebních děl 

v ČR a to na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších 

předpisů a dále také v případech stanovených zvláštními právními předpisy. CZ-CC je 

vypracována na principech mezinárodního standardu „Classification of Types of 

Constructions“, který byl vydán Eurostatem v říjnu 1997 a je závazný v zemích EU. Zkratka 

CZ v názvu znamená národní verzi. Klasifikace přiřazuje stavebním objektům šestimístné 

kódy. První čtyři místa plně harmonizují s mezinárodním standardem, další dvě místa byla 

vytvořena pro české národní účely. [2, s. 127] 

 

„Klasifikace CZ-CC obsahuje místně a prostorově ucelená stavební díla s takovým vybavením 

či zařízením, aby mohla samostatně plnit funkce, ke kterým jsou určena. Takováto 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. Do Klasifikace CZ-CC se nezahrnují technologická výrobní zařízení, která 

lze demontovat a přemísťovat jinam.“ [3] 

 

 

2.3 Třídění stavebních konstrukcí 
Pro třídění stavebních konstrukcí se užívají tyto klasifikace: 

 CZ-CPA (= Classification of Product by Activities) – zavedená ve sdělení ČSÚ v částce 

92/2008 Sb., 

 SKP (= Standardní klasifikace produkce) – oddíl 45 o stavebních pracích, vydaná 

opatřením ČSÚ v částce 69/1993 Sb., 

 TSKP (= Třídník stavebních konstrukcí a prací) – vydaný na základě instrukce č. 

13/1977 ministerstva stavebnictví ČSR. 

 

Od 1. 1. 2008 je v ČR závaznou klasifikací pro statistická zjišťování CZ-CPA, která nahradila 

SKP používanou od roku 1993. Více o CZ-CPA ve zdroji [4]. V letech 1977-1993 byl 

celonárodně užívaný TSKP. Přestože dnes již TSKP není zákonem závazný, je u odborné 

veřejnosti stále nejpoužívanější klasifikací stavebních konstrukcí. Jeho dominance 

na stavebním trhu je dána historickým vývojem cenotvorby na českém území. Na metodice 

třídění TSKP jsou postaveny cenové soustavy firem ÚRS Praha a RTS Brno, hlavních 

cenotvůrců v oblasti oceňování a rozpočtování stavebních prací v ČR. Vzhledem k nejvyšší 

důležitosti práce cenových kalkulantů a rovněž značné náročnosti rozpočtové problematiky 
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v podmínkách zadávacích řízení, je tento zažitý systém třídění již po desetiletí užívaný 

bez zásadních změn. 

[1, s. 22] 

 

 

2.4 Třídění stavebních materiálů 
Zásadní vliv na cenu stavební konstrukce mají pořizovací náklady stavebních materiálů 

a výrobků, proto je nutné i jejich důsledné třídění. V ČR se k tomu používají následující 

klasifikace: 

 CZ-CPA (= Classification of Product by Activities) [4] 

 SKP (= Standardní klasifikace produkce) – vydaná v opatření ČSÚ v částce 69/1993 

Sb., dnes už se prakticky nepoužívá 

 JKPOV (= Jednotná klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotná klasifikace 

výrobků v zemědělství a lesnictví) – vydaná vyhláškou Ústřední komise lidové kontroly 

a statistiky č. 71/1965 Sb. a č. 116/1972 Sb., dnes se používá velmi výjimečně 

 

Pro třídění stavebních materiálů je od 1. 1. 2008 závaznou klasifikací pro statistická zjišťování 

CZ-CPA, která nahradila oddíl 45 SKP platný v letech 1993-2007. Do roku 1993 byly stavební 

materiály tříděny podle JKPOV. 

[2, s. 129-132] 
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3 Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP) 
 

3.1 Struktura TSKP 
Základy třídníku TSKP byly položeny na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století, 

kdy byly na této metodice postaveny ceny stavebních prací a následně i normy spotřeby práce, 

které byly vydány poprvé v roce 1964. Největší argumentem pro používání TSKP je fakt, že je 

používáno v databázích pro rozpočtování a kalkulace a v cenových soustavách. Tento fakt 

zároveň představuje i hlavní nevýhodu systému – pro jeho značnou zaběhlost skončily všechny 

dosavadní snahy o zásadnější novelizaci neúspěchem. TSKP vznikl, protože v době socialismu 

byly v Československu centrálně řízené ceny. Sametová revoluce a nástup tržního hospodářství 

v českých zemích znamenal konec centrálně řízeného hospodářství a regulativních cen. Také 

to je důvod, proč již TSKP v dnešní době není tak relevantní, a tudíž vhodné pro užívání, jako 

tomu bylo v časech minulých. 

 

Za základ třídící metodiky TSKP byl zvolen stavební díl (SD), jakožto účelově a funkčně 

vymezená část stavebního objektu, zahrnující soubor konstrukcí a prací provedených různými 

technologiemi a z různých materiálů. Agregát několika stavebních dílů tvoří tzv. skupinu 

stavebních dílů (SSD). SSD umožňují rozdělení stavebních prací do dvou základních skupin 

a to na práce hlavní stavební výroby (HSV) a přidružené stavební výroby (PSV). 

 

Základní SSD v TSKP jsou: 

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 

8 – trubní vedení 

9 – ostatní konstrukce a práce, bourání 

 

 

Struktura číselného klíče TSKP: 

Položka zatřízená dle TSKP má pětimístný číselný kód (tedy XXX XX). 

 

Struktura číselného klíče HSV: 

X . .   . . SSD,   např. 3 . .   . .  svislé a kompletní konstrukce 

XX .   . .  SD,   např. 34 .   . .   stěny a příčky 

XXX   . . konstrukce HSV, např. 346   . .  izolační ochranné přizdívky 

. . .   XX indiv. charakteristika, např.  . . .   23 z cihel pálených 
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Struktura číselného klíče PSV: 

7XX   . . řemeslný obor PSV, např. 764   . .  konstrukce klempířské 

7 . .   X . indiv. charakteristika, např. . . .   2 .  fasádní prvky z mědi, zinku, TiZn 

7 . .   . X indiv. charakteristika, např. . . .   . 5  žlaby 

 

Každá položka TSKP má připojen údaj o měrné jednotce. Třídník neplatí pro třídění důlních, 

žárotechnických a stavebních prací oceňovaných podle katalogu montáží technologických 

zařízení. Je nutno dodat, že v TSKP jsou kvalitativně nejvýstižněji tříděny konstrukce a práce 

v pozemním stavitelství. Horší už je situace v inženýrských a vodohospodářských stavbách 

a vůbec nejhůře zde lze třídit oblast oprav a údržby. 

[2, s. 132-134] 

 

 

3.2 TSKP a rozpočtovací programy v ČR  
Můžeme konstatovat, že v roce 2015 působí na českém stavebním trhu tři dominantní výrobci 

rozpočtovacích softwarů. Jsou to firmy ÚRS Praha (rozpočtovací program KROS plus), RTS 

Brno (BUILDpower S) a Callida (euroCALC). Firmy ÚRS a RTS zároveň vyvíjejí vlastní 

datové základny cen položek stavebních prací a materiálů. Callida dříve rovněž vyvíjela svoji 

datovou základnu. Před třemi lety však došlo ke změně obchodní politiky společnosti, 

na základě čehož přestala Callida svoji datovou základnu aktualizovat a rozhodla se nabídnout 

svým uživatelům možnost přístupu k základnám konkurentů, tedy ÚRS a RTS. Po čase však 

nedošlo ke znovuobnovení dohody s firmou RTS, proto má dnes program euroCALC 

k dispozici jedinou datovou základnu a to od firmy ÚRS. 

 

V českém stavebním prostředí se tak setkáváme se dvěma dominantním cenovými soustavami 

pro oceňovací stavebních prací, přičemž lze obecně říci, že na Moravě dominuje RTS, zatímco 

v Čechách naopak ÚRS. V obou případech vychází struktura položek z třídníku TSKP, 

i když jsou v některých SSD značné rozdíly. Zatímco ÚRS poměrně skálopevně drží původní 

kódy TSKP, RTS se od nich mnohdy odchyluje a dochází tak k úpravě kódů původního třídění. 

Vyplývající problém je zřejmý – komplikace ocenění výkazu výměr vytvořeného v jednom 

programu (a jeho cenové soustavě) položkami z programu druhého (z jiné cenové soustavy). 

Tedy například pokud zadavatel zakázky poskytuje v zadání zakázky slepý rozpočet vytvořený 

v BUILDpower a potenciální zhotovitel, který jej chce ocenit pro účely nabídky, používá 

pro rozpočtování KROS plus, dochází při rozpočtování u zhotovitele ke zbytečným časovým 

průtahům, protože položky nejsou v první fázi importu automaticky navázány. Pokud by byly 

položky provázány, získal by zhotovitel velmi rychle nejen jejich ceníkovou cenu (tu později 

stejně oceňuje dle svých individuálních řešení), ale především podrobný rozbor těchto položek. 

Rozbor cenotvorby položky je pro rozhodování zhotovitele o konečné nabídkové ceně zcela 

zásadní. Jestliže položky nejsou automaticky spárovány, začíná zdlouhavá práce rozpočtáře, 

kdy musí vyhledávat adekvátní položky v datové základně, kterou má k dispozici a používat 

jejich rozbor. 
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Důležité je také zmínit, že se v rámci konkurenčního boje dvou hlavních cenotvůrců dostala 

do nekomfortní pozice také firma Callida, která již vlastní cenovou soustavu nemá a disponuje 

pouze cenovou soustavou ÚRS, nikoliv RTS. Klientská sféra společnosti se dříve koncentrovala 

v dominantní většině v Praze. Úspěšná obchodní politika posledních několika let však dostala 

software euroCALC také do jiných částí Čech a dokonce k prvním zákazníkům na Moravu. 

Uvedený fakt, že euroCALC nemá přístup k datové základně moravského hegemona RTS, staví 

Callidu (i přes po programátorské stránce značně pokročilý software euroCALC) do značně 

ztížené pozice při obchodních vyjednávání s potenciálními novými uživateli. Tento fakt je 

umocněn především na Moravě. 

(Tyto tři odstavce sepsal autor práce na základě své pracovní praxe ve zhotovitelské firmě 

sídlící ve Zlínském kraji, na základě zkušeností s implementací centrálního informačního 

systému euroCALC v této firmě, a v neposlední řadě díky poznatkům z BIM konference konané 

v Praze ve dnech 24.-25.06.2015 a také díky absolvování základních školení pro práci 

v programech KROSplus, BUILDpower a vzdělávací akademie Callida k programu 

euroCALC.) 

 

 

3.3 Modifikace TSKP pomocí agregace položek 
Po roce 1990 proběhlo několik snah o vytvoření paralel k TSKP, prakticky všechny však 

skončily bez úspěchu. Vzniklé třídníky (většinou hodně podobné TSKP) měly především 

ze snahy odlišit se od TSKP násilně zavedené nové prvky. Ty však nebyly obecně přijaty a tím 

se neujal ani celý navrhovaný systém. [2, s. 133] 

 

Variantou však může být agregace prvků TSKP do vyšších stupňů (např. příčky s různými 

druhy povrchových úprav), respektive může být odlišně řešeno i číslování prvků v rámci celého 

komplexu stavebních konstrukcí a prací. Příkladem takovéto aplikace TSKP může být 

například popisovník v podobě OTSKP používaný Ministerstvem dopravy ČR při zadávání 

veřejných zakázek pozemních komunikací. I tady však základem třídění zůstává TSKP. 

Odlišnosti v tomto jiném třídění mají charakter jen jisté nadstavby. Dalším příkladem v tomto 

duchu by mohla být statistika indexů cen stavebních prací a stavebních objektů Českého 

statistického úřadu, kde základem zjišťování je cena charakterizovaná pětimístným kódem 

TSKPstat (vychází z TSKP spravovaným ÚRS Praha) a pro další zpracování je tato položka 

agregována do položky tříděné podle CZ-CPA a následně do stavebního díla zatřízeného 

dle CZ-CC. Základem ovšem stále zůstává TSKP. 

[2, s. 133], [5], [6] 

 

Na podobném principu je vytvořena i případová studie této diplomové práce, která se v kapitole 

5 až 7 zaobírá vytvořením rozpočtu ve struktuře funkčních dílů. Pro účely práce však není 

vytvořena kompletní nová cenová soustava s položkami okódovanými podle třídění FD, 

ale jsou vytvořeny skupiny FD, které nahrazují klasické SSD. Jednotlivé položky jsou však 

převzaty z TSKP. Vzniká tak agregace těchto položek do jiných skupin – do FD. Více v kapitole 

5.  
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4 Náklady životního cyklu stavby 
V dnešní stavební praxi lze bohužel mnohdy pozorovat situaci, kdy investor při posuzování 

investičního záměru upírá nepatřičně velkou pozornost na náklady samotné realizace stavby. 

Toto je naneštěstí podpořeno také některými nepříliš zdařilými ustanoveními současně platné 

verze zákona o veřejných zakázkách (znění platné v roce 2015). Odhalené poznání v oblastech 

posuzování investičních záměrů je však dnes již mnohem dále. Z tohoto širšího poznání pak 

jednoznačně vyplývá, že náklady stavby je nutné posuzovat komplexněji, což znamená 

v průběhu celého životního cyklu, nikoliv omezit analýzu pouze na fázi výstavby. 

 

 

4.1 Životní cyklus staveb 
V předcházejícím textu byl několikrát zmíněn pojem „životní cyklus staveb“ a další termíny 

s ním související. Kapitola 4.1 přináší podrobný teoretický popis této problematiky, aby bylo 

jasně vymezeno, co přesně je pojmy užitými v této vysokoškolské kvalifikační práci (VŠKP) 

myšleno. 

 

Slovo „stavba“ je v českém jazyce užíváno ve dvojím významu. Buďto je to průběh stavební 

činnosti, při kterém vzniká nové stavební dílo, nebo už to může být výsledek této činnosti, tedy 

konkrétní stavební objekt. Teorie projektového řízení pak definuje „projekty spojené 

s výstavbou“. Jde o projekty, při kterých se prostředkem k dosažení cílů investora stává právě 

stavba. Tu je nutné nejprve postavit a následně je jejím užíváním dosahováno vytvoření 

požadovaných hodnot. Každá stavba v průběhu projektu prochází několika etapami, které 

na sebe navzájem navazují. Hovoříme o životním cyklu stavby. [1, s. 15] 

 

Etapy životního cyklu: 

 Předinvestiční 

 Investiční 

 Provozní 

 Likvidační 

[1, s. 15], [7] 

 

4.1.1 Předinvestiční fáze 
V předinvestiční fázi se vytváří podnikatelský záměr projektu, který je následně posuzován a je 

rozhodováno o jeho realizaci či zamítnutí. K posouzení záměru se užívají vhodné technicko-

ekonomické ukazatele, kterými se zkoumá ekonomická i technická efektivnost projektu. 

Komplexním posouzením může být například studie proveditelnosti. Podrobnost studie je dána 

velikostí a významností projektu. [1, s. 15-19], [7] 

 

4.1.2 Investiční fáze 
Jestliže vrcholem fáze předinvestiční je rozhodnutí o realizaci podnikatelského záměru, 

postupuje projekt do fáze investiční, při které se rozbíhá podrobná projektová a následně 

i realizační činnost, včetně uzavírání potřebných smluv. Jsou vypracovány prováděcí plány 
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projektu, je vypsána soutěž na projektanta, proběhne výběr projektanta a uzavře se s ním 

smlouva. Je zpracována dokumentace k územnímu řízení a posléze i k získání stavebního 

povolení. Po úspěšném stavebním řízení se přistoupí k samotné realizaci stavby. Následuje 

zkušební provoz, přejímka stavby a její kolaudace. [1, s. 15-19], [7] 

 

4.1.3 Provozní fáze 
Provozní fáze je zahájena předáním stavby investorovi. Dále je stavba užívána investorem 

a toto užívání se musí posuzovat ze dvou hledisek – krátkodobého i dlouhodobého. Krátkodobé 

hledisko řeší především užívání v prvním období po zahájení provozu. V této časové periodě 

se může objevit řada problémů související se započetím nové činnosti v novém prostředí. 

Mohou se objevovat skryté vady a nedokonalosti jak na stavbě samé, tak ve výrobním procesu. 

S tím, jak přibývají zkušenosti, by však mělo dojít k postupnému odstraňování těchto problémů 

a zlepšování chodu projektu. Dlouhodobé hledisko sleduje především bilanci provozních 

nákladů a příjmů projektu a provádí posouzení jeho efektivnosti. [1, s. 15-19], [7] 

 

4.1.4 Likvidační fáze 
Jde o fázi, ve které se projekt už neprovozuje, nicméně se mohou vyskytnout výdaje či příjmy 

spojené s likvidací stavebního objektu. Likvidace projektu může proběhnout i tak, že stavba je 

kompletně rekonstruována, je změněn její účel a provedeno nové stavební a kolaudační řízení. 

[1, s. 15-19], [7] 

 

 

4.2 Důležitost provozních nákladů 
Jak bylo výše zmíněno, dnešní stavební praxe (především pak odvětví rozpočtování stavebních 

prací) využívá v dominantní většině zažitý TSKP. TSKP je osvědčenou metodikou 

pro sestavení rozpočtu v realizační fázi životního cyklu stavby. Problém s adekvátností jeho 

užití nastává, pokud chce investor propočítávat náklady provozu stavby a to třeba již 

v předinvestiční fázi projektu. V tuto chvíli není TSKP postačující, protože jeho struktura 

kalkulaci těchto nákladů neumožňuje. Provozní náklady, především pokud se jedná o náklady 

údržby a oprav, nelze při použití TSKP relevantně počítat. 

 

Hospodářská krize mezi roky 2009-2014 způsobila doslova revoluci v českém stavebnictví. 

Podniky, které chtěly toto těžké období překonat, musely výrazně upřít pozornost k nákladové 

části svého hospodaření. Minimalizace vnitropodnikových nákladů a nutná potřeba lepšího 

řízení stavebních zakázek i samotných firem vedly u těch úspěšných ke snížení nákladů 

produkce. A to jak nákladů přímých (obrovský důraz na opakované tendrování materiálu 

za účelem získání nejpříznivější pořizovací ceny), tak také nákladů režijních. Firmy, 

které dostatečně snížily výrobní náklady, mohly adaptovat své obchodní ceny dle situace 

v krizových letech, tedy rapidně své nabídkové ceny snížit. Proto můžeme dnes, v druhé 

polovině roku 2015, konstatovat, že obchodní ceny ve stavebnictví byly ještě v první polovině 

roku 2015 na minimech, kdy firmy hospodařily na zakázkách s minimálním, mnohdy žádným 

a mnohdy dokonce záporným finančním výsledkem. Ve druhém a třetím kvartále 2015 vidíme 

mírné zlepšení této situace ve prospěch zhotovitelů, kdy odbytové ceny a zisky mírně rostly. 

Nicméně můžeme na základě znalosti současné situace a historických paralel říci, že zvýšení 

cen v budoucnu nebude nijak dramatické. Téměř s jistotou pak lze konstatovat, že se již nevrátí 
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„předkrizové časy“ před rokem 2008, kdy stavební firmy hospodařily na jednotlivých 

zakázkách se ziskem 5-8 % (údaj zjištěný od zhotovitelské firmy z praxe). Sepsáním tohoto 

odstavce se snaží autor popsat vývoj českého stavebního trhu, kde došlo obecně v minulých 

letech k výraznému snížení finančních nákladů investorů ve fázi výstavby a to na úkor zisku 

zhotovitelů a také tím, že zhotovitelské firmy byly nuceny naučit se lépe řídit náklady 

na zakázkách. Navíc investoři situace nekompromisně využili a také svým úsilím o snížení 

investičních nákladů obecně řečeno dosáhli toho, že ceny výstavby jsou nyní na reálně možných 

minimech. V roce 2015 je tak prostor pro další snížení nákladů investorů v investiční fázi již 

prakticky nulový.  

 

Naproti tomu náklady provozní fáze budovy jsou oblastí, ve které byl v procesu minimalizace 

nákladů sice udělán v posledních letech značný pokrok, ale tento pokrok je stále možno označit 

za pomyslnou špičku ledovce. Provozní fáze životního cyklu budov je fází jednoznačně nejdelší 

(u mnohých budov se již dnes jedná o stovky let) a co se nákladů týče, tak jde rovněž o fázi 

nejnáročnější. Provozní náklady jsou nesrovnatelně větší než náklady realizační. Literaturou 

udávaný poměr je patrný z obrázku 1. 

 

(Výše sepsané odstavce napsal autor práce na základě konzultací se svou vedoucí práce, 

na základě závěrů BIM konference 2015 konané v Praze pod záštitou Nadace pro rozvoj 

architektury a podnikání ve dnech 24.-25.06.2015 a rovněž na základě argumentů pro trvale 

udržitelnou výstavbu sepsaných Centrem pasivního domu). 

 

 
 

Obrázek 1 – Rozdělení nákladů životního cyklu stavby [8] 

 

Novým dnešním trendem a zároveň budoucností je proto, zcela logicky, zaměření pozornosti 

investorů na fázi provozu a efektivní užívání budovy. Zcela nedílnou součásti při úvaze 

o budoucím efektivním provozu nové stavby je kvalifikované zkoumání tohoto provozu již při 

samotném architektonicko-technickém návrhu v předinvestiční fázi. 

 

Náklady provozní fáze životního cyklu budovy můžeme rozdělit do dvou základních skupin: 

 náklady na opravy a údržbu objektu 

 náklady na energie  
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4.2.1 Náklady oprav a údržby 
Práce spojené s opravami a údržbou staveb jsou nedílnou a zcela zásadní součástí jejich 

provozní fáze. Správně a kvalitně prováděná údržba napomáhá k bezproblémovému a zejména 

bezporuchovému provozování, resp. užívání daných staveb. Snaha každého vlastníka, resp. 

provozovatele je, aby z provozování, resp. užívání těžil vždy maximální užitky. [10] 

 

Podle stavebního zákona se údržbou stavby rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý 

stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její 

uživatelnost. [9, § 3, § 139, § 154] 

 

Schéma údržby je graficky znázorněno na obrázku 2. 

 
Obrázek 2 – Schéma procesu údržby [10] 

 

Údržba slouží k předcházení provozních výpadků. Dalšími očekávanými přínosy mohou být: 

 Prodloužení a optimální využití životnosti budov 

 Zlepšení provozní bezpečnosti 

 Zvýšení připravenosti budovy plnit požadovanou funkci 

 Optimalizace provozních procesů 

 Snížení počtu poruch 

 Plánování nákladů na provoz budovy 

 Zajištění estetické funkce budovy [8] 

 

Náklady spojené s údržbou a opravami stavby představují významnou část z celkových nákladů 

životního cyklu stavby (viz obrázek 1). Jeví se proto jako výhodné, najít relevantní nástroj, 

aby bylo možné tyto náklady kalkulovat již v předinvestiční fázi projektu. Kalkulace těchto 

nákladů během samotné projekce stavby může přinést zcela odlišné, fundovanější nazírání na 

možnosti projektování konkrétní stavby. Aby bylo dosaženo maximální přesnosti kalkulace 

těchto nákladů, budou dále uvažovány kalkulace ve fázi, kdy už je ke stavbě sestaven zcela 

konkrétní položkový rozpočet. (Možnosti ocenění zakázky funkčními díly v raných fázích 

návrhu, kdy ještě není k dispozici rozpočet položkový jsou rozebírány v kapitole 10 věnující se 

BIM.)  Jak bylo dříve v textu několikrát zmíněno, položkový rozpočet standardní struktury 

podle TSKP není pro kalkulaci nákladů údržby a oprav vhodný. Jedním z cílů této VŠKP je 

tedy snaha najít lepší metodiku tvorby rozpočtu, aby jej bylo možné využít pro kalkulaci 

nákladů oprav a údržby. 
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Pokud chceme kalkulovat náklady oprav je problémem rozpočtu v TSKP zařazení jednotlivých 

položek stavebních prací do skupin stavebních dílů. Pro účely kalkulace nákladů oprav je nutné 

rozpočet seskládat ne do skupin dílů stavebních, nýbrž funkčních, ve kterých budou položky 

agregovány do funkčně ucelených celků. Tím budou agregovány funkčně podobné části staveb 

podobného opotřebení, tudíž podobné životnosti, a tudíž stejného časového cyklu oprav. 

Jestliže se podaří získat tyto agregáty položek (a tím jejich pořizovací cenu) a reálná data 

o životnosti a opotřebení těchto agregátů, je následně možné kalkulovat náklady oprav 

na základě nákladů pořízení. Tyto úvahy vedou k položení hlavní otázky celé diplomové práce, 

jestli je objektivní použít pro sestavení rozpočtu třídění funkčními díly, čímž by bylo dosaženo 

přehledu nejen o nákladech realizačních ale i o nákladech dalších fází. Podrobněji v kapitole 5. 

 

 

4.2.2 Náklady na energetický provoz budovy 
Tématu energetické náročnosti budov je v současnosti oprávněně přikládán velký zájem 

odborné i laické veřejnosti. Aspekt ekonomický, vidina energetické soběstačnosti stejně jako 

hledisko šetrnosti k životnímu prostředí jsou zásadními argumenty, proč otázku energetické 

náročnosti stavebních objektů řešit, zkoumat a neustále zlepšovat. V této oblasti jsou stále 

obrovské rezervy a je jasné, že jejich odstraňování či alespoň eliminace bude jedním z hlavních 

trendů budoucnosti. To potvrzuje i fakt, že veškeré budovy budou muset být od roku 2020 

stavěny v energeticky pasivním standardu. Objektů státních se to bude týkat dokonce již od 

roku 2017. 

 

Tato problematika je velmi široká a není záměrem autora ji podrobněji rozebírat v této práci. 

Nicméně pro úplnost tématu o nákladech životního cyklu staveb je zde zmíněna. Velmi 

zajímavou případovou studií je projekt „Otevřená zahrada“ realizovaný Nadací partnerství. 

Nadace partnerství vznikla v roce 1991 a je v současnosti jednou z největších českých 

environmentálních nadací. Ve své činnosti se zabývá péči o životní prostředí na bázi výzkumu, 

prevence i osvěty. Otevřená zahrada se nachází v Brně na adrese Údolní 33. Jde o komplex 

dvou vzájemně propojených administrativních budov (rekonstrukce a novostavba) v pasivním 

standardu. Obě budovy jsou realizovány jako výzkumný projekt, ve kterém jsou sebemenší 

probíhající jevy sledovány, měřeny a vyhodnocovány. Jedná se tak pravděpodobně o největší 

zdroj dat o fungování pasivního domu na území České republiky. 

 

Administrativní budova Otevřené zahrady je vytápěna pomocí tepelného čerpadla typu země-

voda, které získává energii ze 100 m hlubokých hlubinných vrtů. Tepelná a vzduchová pohoda 

v budově je zajišťována vzduchotechnickým systémem s rekuperací tepla. Na ploché střeše 

staré budovy jsou fotovoltaické články, které vyprodukují ročně 13 MWh elektrické energie, 

což představuje čtyřměsíční spotřebu jedné budovy. Automaticky se přizpůsobuje osvětlení 

interiérů i propustnost okenních žaluzií pro denní světlo. Zajímavé je vodní hospodářství 

objektu. Dešťové vody jsou zachycovány v podzemních nádržích a používány pro splachování 

toalet a zalévání zahrady. Odpadní voda z umyvadel odtéká do jezírka, kde je přečištěna rákosy 

a následně opět využita k zalévání. Tato opatření snižují potřebu pitné vody pro provoz budovy 

o cca 40 %. Projekt Otevřené zahrady nabízí množství dat pro další zkoumání. [11] 

Problematika facility managementu zaměřujícího se na energetické hospodářství v provozní 

fázi životního cyklu této stavby je velmi podrobně rozebrána v dizertační práci Ing. Zdenky 

Rosecké, Ph.D. s řešeným tématem „Využití principů facility managementu pro optimalizaci 

nákladů administrativních budov“ – viz zdroj [12]. 
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Obrázek 3 – Popis Otevřené zahrady [11] 

 

Z hlediska problematiky oceňování ve funkčních dílech je pro autora více zajímavé provázání 

tématu energetické náročnosti budov s tématem BIM. BIM (Building information modeling) je 

trend ve stavebnictví, který otevírá zcela nové možnosti projektování pomocí tzv. informačního 

modelu budovy. Nejde pouze o 3D model, jde o 3D model, ve kterém mají navržené prvky 

rovněž podrobně popsány vlastnosti či zachycen vývoj zabudovávání do konstrukce. 

 

Problematika BIM je v ČR stále ještě hodně „v plenkách“, nicméně první BIM modely již 

existují, stavby podle nich byly postaveny a nyní jsou data z informačního modelu k dispozici 

při provozu daných budov. A právě přesné zanesení dat z průběhu výstavby do modelu je 

velkým přínosem BIM v následující fázi provozu. Dalším přínosem je též eliminace kolizí při 

samotné realizaci stavebního díla. Bude k tomu ještě dlouhá cesta, nicméně autor diplomové 

práce je názoru, že BIM modely by mohly v budoucnu významně pomoci k přesnějším 

kalkulacím nákladů na energie během provozu. A možná ještě dále. Projektanti by mohly tyto 

náklady budov snižovat již ve fázi projektového návrhu, například simulací oslunění budovy a 

následným navrhnutím budovy tím způsobem, aby byla energetická bilance co možná 

nejpříznivější. Téma dozajista široké s velkými možnostmi, kam se v budoucnu posunout. Více 

o tématu BIM v kapitole 10.  
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5 Funkční díly 
„Funkční část stavby tvořící ucelený stavební celek (objekt) a jemu příslušející provozní celek 

(celky) nebo soubor (soubory), případně samostatný stavební celek (objekt) nebo samostatný 

provozní soubor, který zabezpečuje určitě provozní nebo technologické funkce splňující 

požadavky na užitkovou hodnotu.“ [13, s. 2] 

 

Funkční díl je taková část stavby, která plní jednu či více určitých konkrétně vymezených 

funkcí. Jsou-li funkční díly uvažovány jako základní části stavby pro účely klasifikace 

stavebních prací, není struktura třídění v žádném předpise pevně stanovena. Naopak vychází 

z potřeb investorů a zhotovitelů, případně též projektantů či správců budov, a má jim také 

sloužit k co nejefektivnějšímu řízení jejich nákladů. Třídění do funkčních dílů může vypadat 

u každé stavby trochu jinak. Záleží jak si jej konkrétní investor nebo zhotovitel nastaví. Třídící 

hledisko podle funkčních dílů pokrývá potřeby celého životního cyklu, tedy jak přípravy, 

výstavby, tak i provozu, oprav a likvidaci budovy. [1, s. 23] 

 

 

5.1 Struktura rozpočtu ve funkčních dílech 
Pro účely této diplomové práce je převzata struktura třídníku funkčních dílů zpracovaná 

v publikaci Náklady životního cyklu stavby – zdroj [1]. Tabulka 2 udává přehled této struktury. 

Je tedy použito třídění dle FD do 3. úrovně, tedy třetího místa v kódu. 

 

Tabulka 2 – Třídění FD do 3. úrovně [1, s. 24-25] 

Kód Popis 

100 Spodní stavba 

110 Základy včetně výkopů 

120 Hydroizolace spodní stavby 

200 Svislé konstrukce 

210 Svislé nosné a obvodové konstrukce 

211 Svislé nosné a obvodové konstrukce zděné 

212 Svislé nosné a obvodové konstrukce jiné než zděné 

220 Příčky a dělící stěny 

221 Příčky a dělící stěny zděné 

222 Příčky a dělící stěny jiné než zděné 

223 Sádrokartony 

240 Komíny 

300 Vodorovné konstrukce 

310 Stropní konstrukce 

320 Balkony 

330 Schodiště 

400 Zastřešení 

410 Šikmé střechy 

411 Konstrukce krovu 

412 Izolace krovu tepelná a paro 

413 Krytina tvrdá 
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414 Krytina ostatní 

420 Ploché střechy 

421 Nosná konstrukce ploché střechy 

422 Izolace ploché střechy tepelná a paro 

423 Krytina povlaková 

424 Krytina ostatní 

430 Střešní okna, světlíky 

440 Odvodnění střechy, klempířské prvky, plechová krytina 

500 Povrchy 

510 Povrchy vnitřní 

511 Omítky vnitřní 

512 Malba vnitřní 

513 Obklady vnitřní 

520 Povrchy vnější 

521 Omítky vnější, zateplení 

522 Nátěry vnější 

523 Obklady vnější 

600 Výplně otvorů 

610 Dveře a truhlářské konstrukce 

611 Dveře vnitřní 

612 Dveře vnější 

613 Konstrukce truhlářské 

620 Okna a balkónové dveře 

630 Garážová vrata 

700 Podlahy 

710 Izolace podlah a stropů tepelné, zvukové, otřesové 

720 Podkladní vrstvy podlah 

730 Nášlapné vrstvy podlah 

731 Dlažby 

732 Podlahy dřevěné, laminátové 

733 Podlahy povlakové 

734 Podlahy lité 

735 Podlahy cementové 

800 Technická zařízení 

810 Vodovod vnitřní 

811 Vodovodní potrubí 

812 Vodovodní armatury 

820 Kanalizace vnitřní 

821 Kanalizační potrubí 

822 Zařizovací předměty 

830 Vytápění 

831 Rozvody ÚT 
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832 Topná tělesa 

833 Zdroj tepla, ohřev vody, regulace 

840 Klimatizace vzduchotechnika 

850 Instalace plynu 

860 Elektroinstalace 

870 Výtahy 

900 Ostatní konstrukce a práce 

910 Ostatní zemní práce 

920 Bourání a demontáž 

980 Přesun hmot 

981 Přesun hmot PSV 

982 Přesun hmot HSV 

999 Nezatříděno 

 

5.2 Číselník FD – prvotní návrh 
Jsou převzaty položky z datové základny firmy RTS Brno (dáno zadávacím rozpočtem 

případové studie), ale namísto strukturace rozpočtu dle SSD s SD, jsou položky přetřízeny 

do skupin dle FD. V praxi to znamená, že první trojčíslí kódu TSKP je nahrazeno trojčíslím 

FD. Zbytek číselného kódu, který popisuje individuální (především materiálové) 

charakteristiky, je převzat z původního kódu položky. Příklady zatřízení položek podle 

navrženého číselníku FD udává tabulka 3. Jedná se o konkrétní položky z případové studie. 

 

Tabulka 3 – Příklady zatřídění položek TSKP do kódu třídění FD 

Popis položky TSKP FD 

Sejmutí ornice, pl. do 400 

m2, přemístění do 50 m 

121 101100 110 101100 

Izolace proti vlhkosti 

vodorovná pásy přitavením 

– 1 vrstva, vč. dodávky 

bitubitagit S 35 

711 1141559 120 1141559 

Zdivo z HELUZ brouš. P15, 

tl. 24 cm, suchá pěna 

311 237437 211 237437 

Příčky z cihel brouš., pěna, 

tl. 8 cm 

342 247524 221 247524 

Bednění stropů deskových, 

bednění vlastní - zřízení 

411 35101 310 35101 

 

Třídění materiálových specifikací není řešeno. Je používán standardní materiálový ceník. 

Konkrétní materiálová položka je svázána s položkou stavební práce (zatřízení položek 

stavebních prací viz výše) a tím je zatřízena do stejného funkčního dílu. V případě ručního 

třídění rozpočtu do FD (viz kapitola 7.2) je materiálové položce přiřazen kód příslušného 

funkčního dílu.  
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6 Případová studie – Trojdomek Holešov 
Jako případová studie byla zvolena stavební zakázka „Trojdomek Holešov“. Jedná se 

o novostavbu rodinného trojdomku v malé obci v blízkosti města Zlína. V rámci regionu jde 

o žádanou lokalitu pro výstavbu nových rodinných domů. Investor je vlastníkem tří sousedících 

stavebních parcel určených pro zástavbu novými RD. Je vypracována kompletní projektová 

dokumentace pro provedení stavby. Stavební povolení bylo uděleno ve sloučeném stavebním 

a územním řízení. Součástí realizace je výstavba trojdomku (SO 01), zpevněných ploch 

(SO 02), přípojky vody (SO 03), prodloužení STK plynu a tři přípojky (SO 04) a přípojka ZTI 

(SO 05). 

 

Na obrázku 4 je vidět východní strana trojdomku v pohledu z přilehlé ulice. 

 
Obrázek 4 – Východní pohled na trojdomek 

 

Užití třídníku FD při ocenění stavebních zakázek má opodstatnění u budov, nikoliv u přípojek 

inženýrských sítí a zpevněných ploch. Proto v rámci této diplomové práce bude nadále řešen 

jen stavební objekt SO 01, tedy objekt samotného trojdomku. 

 

Dostupné podklady pro SO 01: 

 Průvodní zpráva – objekt A – viz Příloha č. 1 

 Průvodní zpráva – objekt B 

 Průvodní zpráva – objekt C 

 Souhrnná technická zpráva trojdomku – viz Příloha č. 2 

 Kompletní výkresová dokumentace stavební části – z výkresové dokumentace vložen 

výpis truhlářských výrobků – viz Příloha č. 3 

 Projekt požárně bezpečnostního řešení 

 Projekt vytápění 

 Projekt zdravotechnických instalací 

 Projekt silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodů 

 Položkový rozpočet ve formátu .xls vytvořený v programu BUILDpower a cenové 

soustavě RTS – viz Příloha č. 4 
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7 Ocenění stavební zakázky ve funkčních dílech 
Tato kapitola se zabývá samotnými možnostmi, jak vytvořit za použití současných softwarů 

položkový rozpočet ve struktuře FD. Součástí zadání případové studie trojdomku v Holešově 

je položkový rozpočet, který byl vytvořen v programu BUILDpower z položek cenové soustavy 

RTS (tedy ve struktuře TSKP). V následujících kapitolách budou probrány možnosti převedení 

tohoto rozpočtu do struktury FD. Proces převedení má následujících pět fází: 

1. Import zadávacího rozpočtu do rozpočtovacího softwaru 

2. Prozkoumání možností programu pro převedení rozpočtu do jiného systému třídění 

3. Stanovení metodiky HTK (hlavní třídící kritéria) 

4. Stanovení metodiky číslování kódů položek 

5. Aplikace třídění FD do zadávacího rozpočtu případové studie 

 

Fáze 2 proběhla na základě autorova zkoumání jednotlivých rozpočtářských programů 

a zkušeností práce s nimi. Dále pak především konzultací s jednotlivými výrobci daných 

softwarů. Výsledky této fáze jsou podrobně popsány v kapitole 7.1. 

Ve fázi 3 byla stanovena metodika, která je vypracována ve zdroji [1] a podrobně popsána 

v kapitole 5.1.  

Ve fázi 4 autor vypracoval vlastní metodiku číslování – viz kapitola 5.2. 

Fáze 5 je podrobně popsána dále v kapitole 7.2. 

 
 

7.1 Možnosti převedení rozpočtu do FD v různých softwarech 
Následující podkapitoly se zabývají možnostmi sestavení rozpočtu ve struktuře FD ve třech 

hlavních rozpočtovacích softwarech na českém stavebním trhu, které byly již podrobněji 

zmíněny v kapitole 3.2. 

7.1.1 KROS plus 
Program KROS plus je výhradně určen pro sestavení položkového rozpočtu pomocí cenové 

soustavy společnosti ÚRS Praha postavené na struktuře TSKP. Autorovi práce se ani 

přes komunikaci se zákaznickou softwarovou podporou výrobce nepodařilo najít vhodný 

způsob pro sestavení rozpočtu ve struktuře FD. Toto zjištění je zarážející a vzhledem 

ke snadnosti sestavení rozpočtu podle FD u zbylých dvou významných softwarů na českém 

stavebním trhu až neuvěřitelné. Dle názoru autora to ukazuje na neflexibilitu programu KROS 

plus (v porovnání s dalšími dvěma), což mu dává značnou konkurenční nevýhodu. Závěrem 

této kapitoly tak je, že rozpočet ve struktuře FD nelze v programu KROS plus v současnosti 

sestavit. 
 

7.1.2 BUILDpower S 
BUILDpower S firmy RTS užívá primárně (stejně jako ostatních softwary) strukturu třídění 

rozpočtu dle TSKP. Nicméně je zároveň poměrně flexibilní k adaptaci rozpočtu v jednom 

dalším číselníku a to přes funkcionalitu tzv. uživatelského dílu. Tato funkce programu 

umožňuje ruční definování uživatelských dílů, ke kterým je následně možné ručně přiřadit 

jednotlivé položky rozpočtu. Poté může být rozpočet setřízen podle těchto uživatelských dílů. 
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Postup aplikace třídníku FD v programu BUILDpower S: 

I. Příprava: import zadávacího rozpočtu. 

II. Nadefinovat nový třídník FD přes funkcionalitu uživatelského třídníku. Na pásu karet 

„Položka“ vyvolat funkci „Uživatelský díl“ a ručně nadefinovat strukturu třídníku FD 

(viz obrázek 5). 

 

 
Obrázek 5 – Vyvolání funkce uživatelského dílu a definice struktury třídníku FD 

 

III. Ručně zatřídit každou jednotlivou položku dle FD. Provést vždy v editaci každé položky 

v rámci funkce uživatelského číselníku (viz obrázek 6). 
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Obrázek 6 – Ruční zařazení položky do FD 

 

IV. Nyní je možné zobrazit rozpočet seřazený dle uživatelských dílů. Toto zobrazení je 

dostupné přes pás karet „Zobrazení“ (viz obrázek 7). 

 

 
Obrázek 7 – Zobrazení rozpočtu ve struktuře FD 
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V. Rozpočet seřazený podle funkčních dílů je možné i vyexportovat pomocí speciálních 

tiskové šablony (viz obrázek 8). 

 
Obrázek 8 – Export rozpočtu ve FD pomocí tiskové šablony uživatelských dílů 

 

 

7.1.3 euroCALC 
Osobní zkušeností autora práce je, že program euroCALC firmy Callida vzbuzuje u jeho 

uživatelů značně rozporuplné reakce. Software se vyznačuje vysokou programátorskou erudicí 

založenou na flexibilitě vůči klientské firmě a poskytující nebývale širokou škálu možností 

pro řízení nákladů stavebních zakázek (potažmo následně celého controllingu stavební firmy). 

Flexibilita a mnoho funkcí jsou vykoupeny značnou složitostí softwaru, z které zákonitě plyne 

náročné adekvátní zaškolení firemního personálu, které je především u starších zkušených, 

ale počítačově méně zdatných, rozpočtářů nezanedbatelným problémem. 

 

Filosofie firmy Callida založená na flexibilitě řešení a zachycení nových trendů při vývoji 

programu se však v případě této VŠKP zdá býti velkou výhodou. Callida klade velký důraz 

na vytváření vlastních cenových databází zhotovitelskými firmami. Zároveň v rámci své 

metodické podpory pro zavádění nových procesů, které mají zefektivnit vnitropodnikový 

controlling, nabízí možnost přetřídění importovaných rozpočtů od zadavatelů dle švédského 

třídníku Q SfB, což je pro účely této práce rovněž zajímavé. Znamená to, že euroCALC má již 

standardně funkci, která umožňuje seřazení rozpočtu dle jiných HTK, která jsou předem 

nadefinovaná a uložená v datové základně. 

 

Na základě komunikace se zákaznických centrem firmy Callida dále vyplynulo, že takových 

různých sestavených třídníků, které budou uloženy v datové základně a připraveny kdykoliv 

k použití uživatelem může být i více. Uživatel si může jednoduše nadefinovat strukturu 
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číselníku v rámci své databáze číselníků. Nevýhodou je, že musí následně dojít ke komunikaci 

se zákaznických centrem Callida, které musí z pozice vyššího nastavení realizovat napojení 

vlastního číselníku na databázi zakázek, nicméně tento úkon není složitý. Následně si uživatel 

definuje HTK v kartě konkrétní zakázky a může již vybírat kromě TSKP a Q SfB také 

z vlastního třídníku nebo použít i všechny současně. Jestliže použije všechny tři, může u dané 

zakázky libovolně měnit zobrazení rozpočtu a tím i jeho strukturu. Je jasné, že v běžné stavební 

praxi je situace, kdy uživatel potřebuje více třídníků než TSKP a uživatelský číselník velmi 

málo častá až nepravděpodobná. Nicméně vzhledem k řešené tematice této VŠKP byly tyto 

možnosti popsány. Pro školní, případně výzkumné či znalecké účely, by mohly být zajímavé. 

Tato metodika vytvoření číselníku FD a jeho zařazení do firemní databáze přístupné z programu 

euroCALC byla nakonec použita pro sestavení rozpočtu ve FD případové studie rodinného 

trojdomku v Holešově – viz kapitola 7.2. 

 

Pro kompletnost této kapitoly je nutné zmínit, že program euroCALC nabízí (podobně jako 

BUILDpower S) možnost použití uživatelských kódů. Tyto uživatel ručně vyplní u každé 

položky. Následně může změnou zobrazení seřadit rozpočet podle uživatelských kódů. Je však 

nutno dodat, že použití není tak pohodlné jako v případě stejné funkce v BUILDpower S, 

rovněž zobrazení není tak přehledné a chybějí tiskové sestavy pro export – tyto je nutné 

dohodnout individuálně se zákaznickým centrem. Postup užití funkce uživatelského kódu 

v programu euroCALC je patrný z následujících obrázků 9, 10, 11. 

 

Každé položce v rozpočtu je nutné ručně vyplnit uživatelský kód v kartě editace položky – viz 

obrázek 9. Kolonka pro vyplnění uživatelského kódu je naprogramována jako textové pole, 

tudíž není nutné použít jen číselný kód (jak je použito níže), ale dle libosti uživatele se může 

kód doplnit textem, případně užít jen text. 

 

 
Obrázek 9 – Ruční zatřídění položky do FD 
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Následně je možné zvolit zobrazení rozpočtu v třídění dle uživatelského kódu, jak je to 

znázorněno na obrázku 10. Zároveň je v posledním sloupci rozpočtu vidět původní zatřízení 

dané položky do oddílů dle TSKP. 

 

 
Obrázek 10 – Zobrazení rozpočtu ve struktuře FD 

 

Nevýhodou je, že software euroCALC nemá standardně k dispozici tiskovou šablonu pro export 

rozpočtu třízeného dle uživatelského dílu. Zavedení této šablony je nutné projednat se 

zákaznickým centrem společnosti. Vytvoření nové šablony je standardním a nenáročným 

úkonem zákaznického centra, nicméně oproti programu BUILDpower S je vidět, že je užití 

uživatelského kódu značně méně komfortní a zbytečně složitější. Naproti tomu euroCALC 

nabízí funkci „Export do souboru“, která v jakékoliv chvíli vyexportuje aktuálně zobrazený 

rozpočet v pracovním poli (tedy včetně uživatelských dílů, případných rozkliknutí rozborů 

položek, atd.) do formátu xls. Jedná se o velmi zdařilou funkci, jelikož uživatel může v každé 

chvíli vyexportovat rozpočet přesně tak, jak si jej zobrazí v pracovním poli programu u sebe 

v počítači. Vyvolání funkce je patrné z obrázku 11. 
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Obrázek 11 – Vyvolání funkce „export do souboru“ 

 

Q SfB v euroCALC 

„Systém CI/SfB (Construction Index/Samarbettskommiten för Byggnadsfragor - koordinační 

systém ve stavebnictví) byl vytvořen švédskou organizací (Svensk Bygtjänst Stockholm) 

jako registrační systém ve stavebnictví. Používá se především pro řazení výrobků určených 

na mezinárodní trh. Systém se používá ve skandinávských zemích, Velké Británii, Francii 

či Německu.“ [14, s. 16] 

 

Třídník Q SfB je standardně zaveden v programu euroCALC, kde má sloužit uživatelům jako 

alternativa ke strukturování rozpočtu dle TSKP. Firma Callida, která se ve spolupráci se 

společností Questima, s. r. o. rovněž zabývá odborným metodickým poradenstvím pro své 

klienty, užití tohoto třídníku vřele doporučuje s argumentem, že umožňuje „logičtější“ členění 

rozpočtu. Tím je dána přehlednější a snadnější kontrola přinášející benefit v menší chybovosti 

výsledného rozpočtu. [15] 
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EuroCALC umožňuje zatřídit do 3. místa v kódu dle SfB. Obrázek 12 zobrazuje, jak zatřídit 

konkrétní položku „Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3“ dle Q SfB, který je k dispozici 

v databázi číselníků. 

 

 
Obrázek 12 – Zatřízení položky dle Q SfB 

 

Stejné funkce programu je využito pro sestavení číselníku FD a zatřízení rozpočtu – viz kapitola 

7.2. 

 

 

7.2 Sestavení rozpočtu dle FD v euroCALC 
V rámci této VŠKP proběhlo několik konzultací se zákaznickým centrem firmy Callida. 

Výsledkem je zavedení zvoleného třídníku FD do modulu databáze oceňovacích 

podkladů programu euroCALC a jejich provázání s modulem stavebních zakázek. Díky tomu 

má uživatel euroCALCu možnost při editaci hlavní karty zakázky při definici HTK použít 

třídění jak TSKP tak také FD, případně i Q SfB. 

 

Obrázek 13 ukazuje přidání třídníku FD mezi vlastní číselníky daného uživatele v modulu 

„Zakázky“ a nadefinování struktury číselníku pomocí přidávání položek a jejich editace. 
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Obrázek 13 – Přidání třídníku FD a definice jeho struktury 

 

Následně je nutné nadefinovat HTK (hlavní třídící kritéria) v pro danou zakázku v „Kartě 

zakázky“. Proedení definice HTK je vidět na obrázku 14. Zakázka trojdomku Holešov 

umožňuje s touto definicí HTK třídit rozpočet dle TSKP (HTK oddíly), FD i klasifikace SfB. 

 

 
Obrázek 14 – Definice HTK v kartě zakázky 
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Pokud jsou v zakázce definovány třídníky, je možné setřídit na jejich základě rozpočet. 

Rozpočet dle oddílů (tedy TSKP) program generuje automaticky. V případě FD, SfB 

a případných dalších vlastních číselníků je nutné položky ručně zatřídit v kartě editace 

vlastností dané položky. Princip ručního zatřízení ukazuje obrázek 12. 

 

Výsledkem kapitoly 7 je sestavený položkový rozpočet v třídění podle FD. Rozpočet byl 

vytvořen v programu euroCALC a je přílohou č. 5 diplomové práce. 

 

Komentář k zatřízení položek rozpočtu do FD: 

 Položky týkající se výstavby oplocení a okapového chodníku jsou zatřízeny do FD „999 

Nezatříděno“. 

 Problematické se jeví zatřídění přesunů hmot. V metodice popsané v publikaci Náklady 

životního cyklu [1] jsou přesuny hmot PSV zatříděny do FD „981 Přesuny hmot PSV“. 

V případě tohoto zatřídění dochází k nepřesnosti pozdější kalkulace nákladů oprav 

a údržby FD, protože tyto náklady jsou vypočteny z pořizovací ceny FD a jelikož 

při opravách dochází rovněž k nákladům spojeným s přesunem hmot, je nutné mít tyto 

také v daném FD (podrobně k výpočtu nákladů na opravy v kapitole 8.2). Zatřídění 

položek přesunů hmot PSV do jednotlivých FD ovšem není možné, protože výpočet 

nákladů přesunu hmot je počítán z nynějších stavebních dílů a kalkulace tonáže 

pro přesun či procentuální přirážky by neodpovídala danému FD. Proto se autor 

diplomové práce rozhodl ponechat zatřídění přesunů hmot PSV dle metodiky dané 

v publikaci [1], tedy do FD 981. 

 Stavební práce ze SSD 1 dle TSKP, které jsou spojené s vodorovným přemístěním 

výkopku, jsou zatříděny do FD „910 Ostatní zemní práce“ z důvodu, aby nenavyšovaly 

základ pro výpočet nákladů oprav v provozní fázi, se kterými již nebudou mít nic 

společného. 
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8 Výpočet nákladů oprav a údržby pomocí FD 
Kapitola 4.2 popisuje rozdělení nákladů provozní etapy životního cyklu do dvou základních 

skupin – na náklady oprav a údržby budovy a na náklady energetické náročnosti provozu. 

Kapitola 8 se věnuje nákladům oprav a údržby objektu, především z hlediska možných způsobů 

jejich kalkulace již v předinvestiční fázi projektu. Způsobů přístupu k této problematice může 

být mnoho. Autor práce se rozhodl držet způsobu nastíněného v publikaci „Náklady životního 

cyklu budovy“ [1], kterou zpracovala doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. s kolektivem autorů 

v letech 2005-2010 v rámci řešení projektu „Ekonomické aspekty použití nových stavebních 

hmot s odpady“. 

 

8.1 Online výpočtová aplikace BLCC 
Na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně probíhal v období od 1. 1. 2005 

do 31. 12. 2011 rozsáhlý aplikovaný výzkum s názvem „Progresivní stavební materiály 

s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí“ podporovaný grantem 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) [16]. V rámci 

tohoto výzkumu bylo řešeno dílčí téma „Ekonomické aspekty použití nových stavebních hmot 

s odpady“ [17]. Podrobný popis řešení tohoto dílčího tématu podává publikace Náklady 

životního cyklu stavby - BLCC (Building Life Cycle Cost) [1], která byla v předchozích 

kapitolách práce již mnohokráte zmíněna. Zároveň byla vytvořena i online internetová aplikace 

pro výpočet nákladů oprav a údržby stavby v průběhu životního cyklu. 

 

Aplikace kalkuluje náklady oprav a údržby na základě rozdělení stavby do funkčních dílů. Dále 

rovněž dává investorům zajímavý nástroj pro rozhodování se o technickém provedení 

stavebního díla a to na základě kalkulace materiálových variací. To znamená, že investor může 

do aplikace zadat různé materiálové varianty a ta poté vypočítá náklady oprav a údržby 

pro každou z nich. Výsledkem pak může být, že kvalitnější materiál o vyšší pořizovací ceně má 

nižší náklady na opravy a tím i nižší náklady celého životního cyklu a to při dosažení vyššího 

standardu. Pro výpočet nákladů pomocí online aplikace lze nastavit vlastní délku hodnoceného 

období a zvolit vhodnou diskontní sazbu pro výpočty současných hodnot nákladů. Dále lze 

zadávat předpokládanou životnost jednotlivých funkčních dílů, jejich cykly oprav a rozsah 

těchto oprav v procentech z ceny pořízení. [18] 

 

8.1.1 Vstupní údaje pro výpočet BLCC 
Vstupní údaje jsou patrné z tabulky 4. 

 

Tabulka 4 – Vstupní údaje pro výpočet BLCC [18] 

Označení varianty výpočtu    Uživatel volí individuálně popis varianty výpočtu. 

Diskontní sazba Uživatel nastaví diskontní sazbu v %. 

Hodnocené období Uživatel nastaví hodnocené období v letech. 

Existující objekt Uživatel provede výběr stavebního objektu pro porovnatelnou kalkulaci. 

Zvolí vhodný objekt, který vykazuje nejmenší odchylky od zájmového 

objektu. Jedná se o výchozí šablonu, na které bude varianta založena. – 

NEDOSTATEČNÉ – viz kapitola 8.1.3. 
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Výběr funkčních dílů Uživatel vybere funkční díly, u kterých hodlá provést substituce materiálů. 

Z nabídky nastaví jejich předpokládané životnosti, pro které bude výpočet 

proveden. 

Materiály pro záměny Uživatel vybere z nabídky materiálů u jednotlivých funkčních dílů 

materiály, u kterých hodlá provést substituci. U vybraných materiálů se 

vloží nové hodnoty formou celkových nákladů na vybraný materiál nebo 

nového množství materiálu a jednotkové ceny. 

 

8.1.2 Výpočtový vzorec BLCC 
Výpočet nákladů životního cyklu probíhá dle tohoto výpočetního vztahu: 

 

    
 

Vysvětlivky k jednotlivým proměnným ve výpočetním vztahu jsou v tabulce 5. 

 

Tabulka 5 – Legenda ke vzorci pro výpočet BLCC [18] 

BLCC náklady životního cyklu (Building Life Cycle Costs) v Kč 

Ci investiční nebo provozní náklad v i-tém roce hodnocení v Kč 

r diskontní sazba v % 

n délka hodnoceného období v letech 

 

8.1.3 Užití online aplikace 
Printscreen prostředí výpočetní aplikace (obrázek 15) ukazuje, že pro potřeby výpočtu je možné 

editovat životnost FD, cyklus oprav FD a rozsah těchto oprav. Dále je možno zadat pro některé 

FD alternativní materiál a vypočíst náklady oprav této variace. Velkým problémem však 

zůstává neflexibilita aplikace pro zadání konkrétních pořizovacích nákladů jednotlivých FD. 

Z těchto hodnot je následně vše počítáno a přitom tyto hodnoty nelze zadat přesně. Pokud 

uživatel vytváří novou variantu výpočtu, musí si vybrat z již předdefinovaných typů staveb. 

Tyto „univerzální typy“ mají vytvořeny rozpočty ve FD a tím spočteny hodnoty pořizovacích 

nákladů jednotlivých FD. Uživatel si tak vybere univerzální typ, který se jeho objektu nejvíce 

blíží. Toto je pro účely této diplomové práce naprosto nedostatečné. Je nutné kalkulovat 

náklady oprav přesněji, což znamená z funkčních dílů daných sestaveným rozpočtem ve FD. 

Proto autor práce vytvořil vlastní aplikaci v programu MS Excel, která funguje na stejném 

principu výpočtu jako výše popsaná online aplikace. Výhodou .xls tabulky je přesné zadání 

pořizovacích nákladů – jsou zadány FD konkrétní stavby. Nevýhodou je, že je tabulka 

naprogramována pro kalkulaci v rozmezí životního cyklu od 0 do 100 let. Pro delší kalkulační 

období by bylo nutné doprogramování. 
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Obrázek 15 – Uživatelské prostředí online aplikace pro výpočet BLCC [18] 

 

8.2 Náklady oprav a údržby trojdomku Holešov 
Ve vytvořeném excelovém souboru je možné kalkulovat náklady oprav jednotlivých funkčních 

dílů na základě jejich pořizovací ceny. Excelový soubor se skládá ze dvou listů. První list tvoří 

tabulka velmi podobná té z online aplikace BLCC (viz obrázek 15), do které jsou zadány 

jednotlivé funkční díly stavby, jejich pořizovací ceny, životnosti, cykly oprav, rozsah cyklů 

oprav, diskontní sazba a kalkulační období. Ve druhém listu xls souboru je souhrnná tabulka 

výsledků výpočtu BLCC, která podává přehled o nákladech pořízení, nákladech oprav 

a nákladech celkových – viz tabulka 8. 

 

Pro trojdomek Holešov jsou pořizovací ceny FD dány položkovým rozpočtem ve struktuře FD 

(viz kapitola 7.2). Údaje o životnosti, cyklech oprav a rozsahu oprav FD jsou čerpány 

z publikace Náklady životního cyklu stavby [1]. Autoři publikace provedli v letech 2005 

až 2007 tři velké dotazníkové ankety, aby zjistili reálné cykly oprav FD. Anketa proběhla 

na několika stovkách domů převážně v ČR, v menší míře také na Slovensku. Výsledky všech 

tří anket byly dány do souhrnných tabulek a na základě statistických metod byly stanoveny 

časové lhůty cyklů oprav a jejich rozsahu. Tyto časové lhůty jsou použity také pro výpočet 

nákladů oprav pro trojdomek Holešov a jsou uvedeny v tabulce 6. V tabulce 7 je ukázkový 

výpočet nákladů oprav pro FD „500 Povrchy“ v třicetiletém životním cyklu. V příloze č. 6 je 

podrobný výpočet nákladů na opravy pro třicet let u všech FD trojdomku. Sumarizační tabulka 

8 pak udává souhrn nákladů životního cyklu, které jsou vypočteny v podrobném výpočtu 

v příloze č. 6. 

 

Tabulka 6 – Přehled FD trojdomku – údaje pro výpočet nákladů na opravy [1, s. 40-42] 

Pořadí 
Kód 

FD 
FD 

Cena FD 

(Kč) 

Podíl FD na 

celkové ceně 

(%) 

Životnost 

FD 

(roky) 

Cyklus 

oprav 

(roky) 

Rozsah 

oprav 

(%) 

1 100 Spodní stavba 718 869 8,21       

2 110 Základy vč. výkopů 554 769 6,34 100   100 

3 120 

Hydroizolace spodní 

stavby 164 100 1,87 100   100 

4 200 Svislé konstrukce 1 028 765 11,75       
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5 210 

Svislé nosné a obvodové 

konstrukce 849 266 9,70 100   100 

6 211 

Svislé nosné a obvodové 

konstrukce zděné 821 718 9,39 100   100 

7 212 

Svislé nosné a obvodové 

konstrukce jiné než 

zděné 27 548 0,31 100   100 

8 220 Příčky a dělící stěny 179 499 2,05 100   100 

9 221 

Příčky a dělící stěny 

zděné 24 710 0,28 100   100 

11 223 Sádrokartony 154 789 1,77 30 10 30 

13 300 Vodorovné konstrukce 1 088 567 12,43       

14 310 Stropní konstrukce 711 636 8,13 100   100 

15 320 Balkony 20 949 0,24 60   100 

16 330 Schodiště 355 982 4,07 100   100 

17 400 Zastřešení 1 014 567 11,59       

18 410 Šikmé střechy 713 976 8,16       

19 411 Konstrukce krovu 340 780 3,89 60 10 5 

20 412 

Izolace krovu tepelná 

a paro 140 451 1,60 60 10 5 

21 413 Krytina tvrdá 232 745 2,66 40 10 5 

28 430 Střešní okna, světlíky 120 440 1,38 40   100 

29 440 

Odvodnění střechy, 

klempířské prvky, 

plechová krytina 180 151 2,06 25   100 

30 500 Povrchy 775 658 8,86       

31 510 Povrchy vnitřní 553 756 6,33       

32 511 Omítky vnitřní 363 900 4,16 100 30 50 

33 512 Malba vnitřní 61 413 0,70 5   100 

34 513 Obklady vnitřní 128 443 1,47 20 20 10 

35 520 Povrchy vnější 221 902 2,53       

36 521 Omítky vnější, zateplení 221 902 2,53 30 30 20 

39 600 Výplně otvorů 1 245 435 14,23       

40 610 

Dveře a truhlářské 

konstrukce 712 317 8,14       

41 611 Dveře vnitřní 235 406 2,69 20 10 15 

42 612 Dveře vnější 26 350 0,30 20 10 15 

43 613 Konstrukce truhlářské 450 561 5,15 20 10 15 

44 620 Okna a balkónové dveře 421 668 4,82 20 20 15 

45 630 Garážová vrata 111 450 1,27 20 10 15 

46 700 Podlahy 838 846 9,58       

47 710 

Izolace podlah a stropů 

tepelné, zvukové, 

otřesové 110 394 1,26 15 10 15 

48 720 Podkladní vrstvy podlah 328 379 3,75 15 10 15 

49 730 Nášlapné vrstvy podlah 400 073 4,57       

50 731 Dlažby 58 613 0,67 15 10 10 

51 732 

Podlahy dřevěné, 

laminátové 331 727 3,79 15 10 10 
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52 733 Podlahy povlakové 9 733 0,11 5   100 

55 800 Technická zařízení 1 362 481 15,56       

56 810 Vodovod vnitřní 463 900 5,30       

59 820 Kanalizace vnitřní 46 082 0,53       

60 821 Kanalizační potrubí 46 082 0,53 25   100 

62 830 Vytápění 579 356 6,62       

67 850 Instalace plynu 42 456 0,48 20   100 

68 860 Elektroinstalace 230 687 2,63 20   100 

70 900 

Ostatní konstrukce a 

práce 681 737 7,79    

Celková cena – kontrolní součet 8 754 925 100       

 

 

Tabulka 7 – Výpočet nákladu FD 500 v třicetiletém životním cyklu budovy 

Kód 

FD 
FD 

životn. 

FD 

(roky) 

cyklus 

oprav 

(roky) 

rozsah 

oprav 

(%) 

0 5 10 15 20 25 30 

1,000 0,784 0,614 0,481 0,377 0,295 0,231 

500 Povrchy       775 658 0 0 0 0 0 0 

510 Povrchy vnitřní       553 756 0 0 0 0 0 0 

511 Omítky vnitřní 100 30 50 363 900 0 0 0 0 0 42 099 

512 Malba vnitřní 5   100 61 413 48 118 37 702 29 540 23 145 18 135 14 209 

513 Obklady vnitřní 20 20 10 128 443 0 0 0 48 408 0 0 

520 Povrchy vnější       221 902 0 0 0 0 0 0 

521 
Omítky vnější, 

zateplení 30 30 20 221 902 0 0 0 0 0 51 343 

 

 

Tabulka 8 – Souhrn nákladů v třicetiletém životního cyklu stavby 

Pořadí 

Kód 

FD FD 

Cena pořízení 

(Kč) 

Náklady na 

opravy/výměnu (Kč) 

BLCC 

(Kč) 

1 100 Spodní stavba 718 869 0 718 869 

2 110 Základy včetně výkopů 554 769 0 554 769 

3 120 Hydroizolace spodní stavby 164 100 0 164 100 

4 200 Svislé konstrukce 1 028 765 81 824 1 110 589 

5 210 Svislé nosné a obvodové konstrukce 849 266 0 849 266 

6 211 

Svislé nosné a obvodové konstrukce 

zděné 821 718 0 821 718 

7 212 

Svislé nosné a obvodové konstrukce 

jiné než zděné 27 548 0 27 548 

8 220 Příčky a dělící stěny 179 499 0 179 499 

9 221 Příčky a dělící stěny zděné 24 710 0 24 710 

11 223 Sádrokartony 154 789 81 824 236 613 

13 300 Vodorovné konstrukce 1 088 567 0 1 088 567 

14 310 Stropní konstrukce 711 636 0 711 636 

15 320 Balkony 20 949 0 20 949 

16 330 Schodiště 355 982 0 355 982 

17 400 Zastřešení 1 014 567 96 829 1 111 396 

18 410 Šikmé střechy 713 976 0 713 976 
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19 411 Konstrukce krovu 340 780 20 825 361 605 

20 412 Izolace krovu tepelná a paro 140 451 8 583 149 034 

21 413 Krytina tvrdá 232 745 14 223 246 968 

28 430 Střešní okna, světlíky 120 440 0 120 440 

29 440 

Odvodnění střechy, klempířské 

prvky, plechová krytina 180 151 53 199 233 350 

30 500 Povrchy 775 658 312 704 1 088 362 

31 510 Povrchy vnitřní 553 756 261 361 553 756 

32 511 Omítky vnitřní 363 900 42 099 405 999 

33 512 Malba vnitřní 61 413 170 853 232 266 

34 513 Obklady vnitřní 128 443 48 409 176 852 

35 520 Povrchy vnější 221 902 51 343 221 902 

36 521 Omítky vnější, zateplení 221 902 51 343 273 245 

39 600 Výplně otvorů 1 245 435 573 840 1 819 275 

40 610 Dveře a truhlářské konstrukce 712 317 358 782 712 317 

41 611 Dveře vnitřní 235 406 118 570 353 976 

42 612 Dveře vnější 26 350 13 272 39 622 

43 613 Konstrukce truhlářské 450 561 226 940 677 501 

44 620 Okna a balkónové dveře 421 668 158 922 580 590 

45 630 Garážová vrata 111 450 56 135 167 585 

46 700 Podlahy 838 846 721 619 1 560 465 

47 710 

Izolace podlah a stropů tepelné, 

zvukové, otřesové 110 394 95 051 205 445 

48 720 Podkladní vrstvy podlah 328 379 282 739 611 118 

49 730 Nášlapné vrstvy podlah 400 073 343 829 400 073 

50 731 Dlažby 58 613 47 563 106 176 

51 732 Podlahy dřevěné, laminátové 331 727 269 188 600 915 

52 733 Podlahy povlakové 9 733 27 077 36 810 

55 800 Technická zařízení 1 362 481 116 553 1 479 034 

56 810 Vodovod vnitřní 463 900 0 463 900 

59 820 Kanalizace vnitřní 46 082 13 608 46 082 

60 821 Kanalizační potrubí 46 082 13 608 59 690 

62 830 Vytápění 579 356 0 579 356 

67 850 Instalace plynu 42 456 16 001 58 457 

68 860 Elektroinstalace 230 687 86 944 317 631 

70 900 Ostatní konstrukce a práce 681 737 0 681 737 

   8 754 925 1 903 369 10 658 294 

 

Kapitola 8.2 demonstruje, jakým způsobem lze u konkrétní stavby vypočíst náklady budoucích 

oprav a údržby objektu pomocí FD. 

 

8.3 BLCC pro materiálové variace FD 
Při znalostech popsaných v předcházejících kapitolách je dále možné počítat náklady BLCC 

pro různé materiálové variace FD. Nabízí se tak zajímavá možnost rozhodovat se při navrhování 

stavby o jejím technickém provedení na základě výpočtu celkových nákladů životního cyklu 

jednotlivých technických a materiálových variant. 
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Kapitola 8.3 demonstruje možnost použití excelové aplikace, která byla popsána v kapitole 8.2, 

pro výpočet BLCC různých materiálových alternací a to při znalosti pořizovacích nákladů 

variant, jejich cyklů oprav a životnosti. Kapitola 8.3 se nezabývá sofistikovaným návrhem 

technického řešení. 

 

Pro výpočet BLCC materiálových variant byl zvolen FD „620 Okna, balkónové dveře“ se 

zaměřením na položku rozpočtu č. 141 „D+M výplní otvorů“. V rozpočtu případové studie se 

jedná o R-položku, měrnou jednotkou je jeden komplet oceněný částkou 403 650 Kč. 

Při ukázkovém výpočtu BLCC jsou v podkapitolách 8.3.1, 8.3.2 a 8.3.3 řešeny materiálové 

varianty plastových, dřevěných, hliníkových oken a balkónových dveří. Z původního kompletu 

položky č. 141 jsou uvažovány pouze výplně otvorů označené T2-T8 ve výkrese „F01.15 

Výkres truhlářských výrobků“, který je součástí PD stavby – výkres je v příloze č. 3. V PD jsou 

okna specifikována jako dřevěná s nenapojovanými europrofily ošetřenými tlakovou 

impregnací opatřená dvojsklem. Hodnota prostupu tepla oknem je Uw = 1,1 W/m2K, povrchová 

úprava rámu lazurovací lak, kování matný nikl. Pro jednotlivé varianty jsou vybrána technická 

řešení od společnosti VEKRA, která je jedním z předním českých výrobců oken. Pro tyto 

varianty byla od výrobce zjištěna orientační pořizovací cena za 1 m2 okna. U řešených prvků 

T2-T8 se jedná o 56 m2 okenních ploch. Dále byla zjištěna cena montáže 150 Kč za metr běžný 

okenního rámu. Řešená okna mají 168,1 m okenních rámů. Náklady montáže oken jsou tedy 

25 215 Kč. Naopak problematické je zapravení špalet, které je dnes oceňováno v rámci 

vnitřních omítek. Také v rámci strukturace položkového rozpočtu do FD v kapitole 7.2 je 

zapravení špalet vykalkulované v rámci položek č. 110 a 111 zahrnuto do FD „511 Omítky 

vnitřní“. Při výměně oken však dochází k vybourání a následnému zapravení špalet. Na tomto 

příkladu je jasně ilustrován rozdíl v pojetí stávajícího systému ocenění a FD. Z praxe zjištěný 

náklad na zapravení špalet je 120 Kč na metr okenního rámu. O tuto hodnotu je následující 

výpočet nákladů oprav zkreslen nepřesností, protože náklady na osekání a následné zapravení 

špalet nejsou v rámci BLCC započteny, jelikož nejsou zahrnuty v pořizovací ceně FD „620 

Okna, balkónové dveře“.  

 

8.3.1 Varianta Eurookna natura 68 
Dřevěná okna s dvojsklem a součinitelem prostupu tepla Uw = 1,2 W/m2K. 

 
Obrázek 16 – Dřevěné Eurookno natura 68 [19] 
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Dřevěné okenní profily jsou ve srovnání s ostatními materiálovými variantami profilů 

nejnáročnější na údržbu. Je doporučováno minimálně jednou ročně přetřít profily tkaninou 

s přípravkem na ošetření povrchové úpravy. Po 10-15 letech pak opatřit okna novým nátěrem. 

[19], [20] 

 

Pořizovací náklad na dřevěná okna je 4 500 Kč/m2, tedy 252 000 Kč za 56 m2. Náklad montáže 

25 215 Kč. Celkové pořizovací náklady oken jsou tedy 277 215 Kč. BLCC jsou vypočteny 

v tabulce 9 v padesátiletém životním cyklu. Je uvažován nový nátěr rámů každých 15 let, rozsah 

opravy v ceně 5 % pořizovacích nákladů. Životnost oken 50 let – pro názornost je tedy v 50. 

roce uvažováno s výměnou oken. Náklady na opravy a výměny za 50 let jsou spočteny 

na 35 591,15 Kč. Suma nákladů padesátiletého životního cyklu je tedy 312 806 Kč pro variantu 

dřevo. 

 

Tabulka 9 – BLCC dřevěných oken v padesátiletém životním cyklu 

Kód 

FD 
FD 

cena FD 

(Kč) 

životnost 

FD 

(roky) 

cyklus 

oprav 

(roky) 

rozsah 

oprav 

(%) 

0 5 10 

1,000 0,784 0,614 

620 

Okna a 

balk. dveře 

(dřevěné) 

277 215 50 15 5 277 215     

 

15 20 25 30 35 40 45 50 

suma nákladů 

na opravy a 

výměny 

0,481 0,377 0,295 0,231 0,181 0,142 0,111 0,087   

6667,26     3207,06     1542,65 24 174,18 35 591,15 

Poznámka: Tabulka 9 je rozdělena na dvě části pod sebe. 

 

8.3.2 Varianta Vekra Prima 
Plastová okna s trojsklem. Hodnota Uw = 1,3 W/(m2K). Plastové profily třídy A. 

 
Obrázek 17 – Plastové okno Vekra Prima [21] 
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Plastová varianta okna hrají v současnosti na trhu prim díky své ekonomické výhodnosti, 

tepelně izolačním vlastnostem srovnatelným s ostatními variantami a minimální údržbě. Rámy 

plastových oken jsou zcela bezúdržbové. Nevýhodou je jejich malá pevnost a prostorová tuhost, 

díky čemuž dochází v průběhu času k deformaci rámu a je nutno vyvažovat kování. Náklady 

na vyvažování jsou však zanedbatelné. Podstatnější nevýhodou v souvislosti s výpočtem BLCC 

plastových oken je jejich nižší životnost v porovnání s okny dřevěnými či hliníkovými. 

U kvalitních plastových profilů je udávána životnost 25-30 let, s méně kvalitními profily tato 

doba ještě klesá. 

 

„Evropská norma EN 12608 z roku 2003 zavedla klasifikaci tloušťky stěn hlavních profilů 

plastových oken do tříd A, B a C. Zatímco profil A má tloušťku stěn pro pohledové plochy 

2,8 mm, profil B má 2,5 mm. Rozdíl 0,3 mm se zákazníkovi může jevit jako nicotný. Pravdou 

ovšem je, že i tento na první pohled nepatrný rozdíl má velký vliv na vlastnosti profilů, 

které jsou důležité pro funkčnost oken jako celku. Jedná se například o pevnost svářených rohů, 

průhyb profilů a pevnost šroubových spojů. Pevnost rohového spoje u svařených rámů a křídel 

je jednou z velmi důležitých vlastností pro stabilitu a životnost plastových oken. Svařování 

tenkostěnných profilů vyžaduje zvýšené nároky na technický stav, seřízení strojů ve výrobě 

a kvalifikovanou obsluhu. Řada měření ukázala pokles pevnosti rohů u profilů tř. B o 15 

až 25 % v porovnání s profily třídy A. V kolmém směru (zatížení větrem) klesá ohybová tuhost 

profilů tř. B o zhruba 10 %. Při zatížení ve svislém směru (vlastní hmotnost, hmotnost zasklení) 

byly naměřeny rozdíly až 25 %. To může v důsledku nadměrných deformací (průhyb, kroucení) 

docházet k problémům s netěsností nebo s ovládáním oken. U šroubových spojů, kdy šrouby 

jsou upevněny pouze v PVC profilu (díly kování, rámová ložiska), klesá síla pro vytržení spoje 

u profilů tř. B o cca 15 až 20 %. Přitom pevnost šroubových spojů je velmi důležitým faktorem 

pro bezpečnost a spolehlivost oken.“ [22] 
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Obrázek 18 – Profilové systémy plastových oken [22] 

 

Pořizovací náklad oken Vekra Prima je 3 500 Kč/m2, tedy 196 000 Kč za 56 m2. Náklad 

montáže je 25 215 Kč. Celkové náklady jsou tedy 221 215 Kč. Tabulka 10 udává výpočet 

BLCC pro tuto variantu s uvažovanou životností 25 let, tedy s výměnou ve 25. a 50. roce 

životního cyklu stavby. Náklady na údržbu jsou uvažovány jako nulové. Náklady životního 

cyklu po započtení nákladů pořízení a výměn vychází na 305 831 Kč – viz tabulka 10. 

 

Tabulka 10 – BLCC plastových oken třídy A v padesátiletém životním cyklu 

Kód 

FD 
FD 

cena FD 

(Kč) 

životnost 

FD 

(roky) 

cyklus 

oprav 

(roky) 

rozsah 

oprav 

(%) 

0 5 10 

1,000 0,784 0,614 

620 
Okna a 

balk. dveře 
(plastové, A) 

221 215 25 0 0 221 215     
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15 20 25 30 35 40 45 50 

suma nákladů 

na opravy a 

výměny 

0,481 0,377 0,295 0,231 0,181 0,142 0,111 0,087   

    65 325,40     19 290,77 84 616,18 

Poznámka: Tabulka 10 je rozdělena na dvě části. 

 

Dále je pro zajímavost přidán výpočet BLCC pro variantu oken s plastovými profily třídy B. 

Na základě skutečností popsaných v odstavci výše, který se věnuje třídám plastových profilů, 

je uvažováno snížení předpokládané životnosti oken s profily třídy B o 20 % oproti třídě A, 

tedy na 20 let. Pořizovací cena je rovněž nižší a to 3 000 Kč/m2, tedy 168 000 Kč za 56 m2. 

Po započtení nákladů montáže jsou pořizovací náklady varianty 193 215 Kč. Výpočet BLCC 

pro 50 let je dán v tabulce 11. Náklady životního cyklu jsou spočteny na 100 266,66 Kč. 

Celkové náklady tedy 293 482 Kč. 

 

Tabulka 11 – BLCC plastových oken třídy B v padesátiletém životním cyklu 

Kód 

FD 
FD 

cena FD 

(Kč) 

životnost 

FD 

(roky) 

cyklus 

oprav 

(roky) 

rozsah 

oprav 

(%) 

0 5 10 

1,000 0,784 0,614 

620 
Okna a 

balk. dveře 
(plastové, B) 

193 215 25 0 0 193 215     

 

15 20 25 30 35 40 45 50 

suma nákladů 

na opravy a 

výměny 

0,481 0,377 0,295 0,231 0,181 0,142 0,111 0,087   

  72 820,70    27 445,36   100 266,66 

Poznámka: Tabulka 11 je rozdělena na dvě části pod sebe. 

 

8.3.3 Futura standard 
Hliníková okna s dvojsklem a hodnotou Uw = 1,0 W/(m2K). 

 

 
Obrázek 19 – Hliníkové okno Futura standard [23] 
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Pořizovací náklad hliníkových oken je 6 500 Kč/m2, tedy 364 000 Kč za 56 m2. Po připočtení 

nákladů montáže 25 215 Kč jsou celkové náklady 389 215 Kč. Hliníková okna se vyznačují 

vynikající pevností, prostorovou tuhostí, životností rámu, u kterého prakticky nedochází 

v průběhu času k deformaci (na rozdíl od plastového). Není nutné časté vyvažování kování, 

jako je tomu u oken plastových či dřevěných. Životnost hliníkových oken je velmi dlouhá, 

v současnosti ji nejsme schopni stanovit. Někteří výrobci uvádí až „neomezenou životnost“. 

Pro účely výpočtu BLCC u hliníku nejsou uvažovány žádné náklady údržby, protože rám je 

bezúdržbový. Pokud by bylo nutné vyvažování kování, náklady by byly zanedbatelné. Uvedené 

demonstruje tabulka 12. 

 

Tabulka 12 – BLCC hliníkových oken v padesátiletém životním cyklu 

Kód 

FD 
FD 

cena FD 

(Kč) 

životnost 

FD 

(roky) 

cyklus 

oprav 

(roky) 

rozsah 

oprav 

(%) 

0 5 10 

1,000 0,784 0,614 

620 

Okna a 

balk. dveře 

(hliník) 

389 215 - - - 389 215     

 

15 20 25 30 35 40 45 50 

suma nákladů 

na opravy a 

výměny 

0,481 0,377 0,295 0,231 0,181 0,142 0,111 0,087   

            0 

Poznámka: Tabulka 12 je rozdělena na dvě části pod sebe. 

 

 

8.3.4 Vyhodnocení BLCC materiálových variací 
Tabulka 13 dává souhrn výpočtů nákladů ŽC materiálových variací. Je vidět, že stávající 

způsob výpočtu dává v tomto případě srovnatelné výsledné částky pro dřevo a plast. Naopak 

o dost dražší jsou hliníková okna. Na druhou stranu jsou tato okna prakticky „na pořád 

a bez údržby“. 

 

Tabulka 13 – Souhrn výsledků výpočtů BLCC pro materiálové varianty 

Varianta 
Pořizovací náklad 

(Kč) 

Náklady oprav 

a výměny za 50 let 

(Kč) 

Náklady životního 

cyklu 50 let 

(Kč) 

Natura 68 – dřevo 277 215 35 591 312 836 

Vekra Primo – plast 221 215 84 616 305 831 

Plast – třída B 193 215 100 267 293 482 

Futura standard - hliník 389 215 0 389 215 
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Pokud by se měly výpočty BLCC v budoucnu stát hodnotícím kritériem u nabídek na veřejné 

zakázky, je nutné nejprve výpočtové modely velmi podrobně zkoumat a zabývat se jejich 

relevantností, stejně jako reálnou hodnotou vstupních dat. Právě sofistikovaná vstupní data dnes 

nejsou k dispozici. V kapitole 8.2 i 8.3 jsou použity vstupní údaje o životnosti, cyklech oprav 

a rozsahu oprav FD podle výzkumu z let 2005 až 2010. Data jsou obecná a nezohledňují 

konkrétní technická řešení a výrobky. Dále bylo při výpočtu upozorněno na potřebu zcela jiného 

přístupu k ocenění stavebních prací a vlastnímu sestavení rozpočtu než jsme zvyklí v dnešní 

praxi. Příkladem jsou náklady na zapravení ostění a nadpraží. Otazníky přináší i samotný 

způsob výpočtu BLCC. Zásadní roli v něm hraje ukazatel diskontního faktoru (viz kapitola 

8.1.1). Použitím diskontního faktoru (DF) jsou budoucí peněžní částky přepočteny 

na současnou hodnotu peněz. V této hodnotě jsou stanoveny BLCC v určeném životním cyklu 

stavby. Je však otázkou, jestli nejsou tyto „ponížené“ hodnoty zavádějící, protože dochází 

ke srovnání s „neponíženými“ hodnotami pořizovacích nákladů. Z toho plyne, že náklady 

pořízení v nultém roce výpočtu tvoří při posuzování BLCC neúměrně velkou část. Oproti tomu 

například náklady výměny v 50. roce, které zahrnují práce stejné (dokonce o něco vyšší) 

materiální i montážní náročnosti, vycházejí zanedbatelné. Důvodem je nízká hodnota DF. 

Z těchto zjištění plyne, že je nutné zajistit ještě před implementací hodnotícího kritéria BLCC 

do zadávání veřejných zakázek maximálně sofistikovaný výzkum. Výzkum by měl přinést 

relevantní odpovědi na otázky adekvátnosti vstupních dat i principu samotného výpočtu BLCC. 
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9 Vytvoření datové základny pro FD 
V předcházejících kapitolách byly podány některé z argumentů, proč se zaobírat v českém 

stavebnictví jiným tříděním než v současnosti užívaným TSKP. Nicméně do dne odevzdání této 

VŠKP nebyla cenová soustava o jiném třídění vytvořena. Uvedený fakt je problémem 

i pro vedení statistiky českého stavebního trhu. Indexy cen stavebních prací jsou v současnosti 

zpracovávány na základě číselníku TSKP-stat vycházejícího z TSKP. Potřeba jiného třídícího 

kritéria pro statistické účely v dnešní době tržního hospodářství oproti době socialismu, 

ve které TSKP vzniklo, je zřejmá. Kapitola 9 této práce si neklade za cíl vytvoření nové datové 

základy stavebních prací ve struktuře FD, to by byl záběr velmi široký přesahující rozměry 

dizertačních prací. V kapitole 9 se autor na základě sestaveného rozpočtu ve FD z kapitoly 7.2 

snaží popsat alespoň základní vazby mezi číselníkem TSKP a FD, dále upozornit na hlavní 

úskalí a přednést svůj závěr, který by měl být jakýmsi prvopočátkem v problematice vytvoření 

„převodníku“ mezi stávajícím TSKP a třídníkem FD. 

 

9.1 Princip analýzy rozpočtu 
Z rozpočtu ve FD je vypíchnut printscreen (obrázek 20) funkčního dílu 110 Základy včetně 

výkopů. Z obrázku lze vyčíst jednotlivé položky FD 110 včetně jejich číselných kódů TSKP 

a zařazení do původních oddílů dle TSKP (poslední sloupec). Následně jsou popsány úvahy 

a postupy zkoumání, které vedly k vytvoření návrhu převodníku v tabulce 15 (kapitola 9.2). 

 

 
Obrázek 20 – Položky FD 110 včetně uvedení zařazení dle TSKP 

 

Obecně lze konstatovat, že FD 110 Základy včetně výkopů vznikl sloučením oddílů 1 (Zemní 

práce) a 2 (Zakládání a zpevňování hornin) z TSKP. Ze stavebního dílu 1 lze téměř výhradně 

do FD 110 zařadit oddíly 12 (Odkopávky a prokopávky), 13 (Hloubené vykopávky), 14 (Ražení 

a protlačování), 15 (Zajištění výkopu, násypu a svahu), 17 (Konstrukce ze zemin). Zařazení 

položek těchto oddílů do jiného FD než 110 se jeví býti velmi málo pravděpodobné. Stejné je 

to s oddíly 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 a 29. 
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Naopak je tomu u položek oddílů 10 (Ostatní), 11 (Přípravné a přidružené práce), 16 

(Přemístění výkopku) a 18 (Povrchové úpravy terénu). Tyto položky sice patří do stavebního 

dílu 1 a s FD 110 neoddělitelně souvisí, ovšem v kontextu kalkulace nákladů životního cyklu 

výpočet spíše negativně zkreslují. Příkladem budiž položka „162201102 Vodorovné přemístění 

výkopku z hornin tř. 1-4 do 50 m“. Jestliže je uvažováno, že z pořizovacího nákladu na FD 

budou kalkulovány budoucí náklady oprav, tak položky týkající se přemístění výkopku, 

případně jeho uložení na skládce nejsou pro pozdější kalkulaci relevantní a výpočet budoucích 

nákladů činí nepřesným. Autor práce se tedy rozhodl, zatřídit položky 162201102, 162501102, 

162701101 a 181301102 do FD „910 Ostatní zemní práce“. 

 

Oproti tomu se ve FD 110 objevují položky 564251111 (Podklad ze štěrkopísku po zhutnění 

tloušťky 15 cm) a 451576111 (Podkladní vrstva ze štěrkopísku), jejichž kódy jsou zcela odlišné 

od zbylých položek ve FD. V těchto případech se jedná o chybu rozpočtáře, který vytvořil 

zadávací položkový rozpočet. Položky jsou z datové základny vybrány špatně. Správně by měly 

být použity jiné položky z oddílu 271 (Podklady pod základové konstrukce se zhutněním), 

a tudíž platí pravidlo o oddílu 27 zařazeného do FD 110. 

 

Výše popsané odstavce jsou shrnuty v tabulce 14. Dva sloupce napravo představují návrh 

možného systému číslování třídníku FD. Finální návrh číslování (oproti prvotní verzi z kapitoly 

5.2) je tvořen prvním trojčíslím dle FD (např. 110). Následuje tečka a pokračuje se číslováním 

skupiny v daném FD čísly od 0 do 9. Od třetího místa v kódu je přebrán dosavadní kód TSKP, 

ze kterého je vynecháno úvodní dvojčíslí zatřizující ve stávajícím systému položku do skupiny 

stavebních dílů. Pro položky ze SSD 2, které navazují na položky ze SSD 1 díky agregaci 

stavebních dílů 1 a 2 do FD 110, je pak v číslování na 4. místě navrženého třídníku FD 

pokračováno vzestupně. Občas je nutná agregace pododdílů, aby byla čísla 1 až 9 na 4. místě 

v kódu dostačující. 

 

Tabulka 14 – Návrh převodníku TSKP do FD pro SSD 1 a 2 

Zatřídění do FD Původní oddíl dle TSKP Návrh číselníku FD 

110 12 110.0 + TSKP od 3. místa 

13 110.1 + TSKP od 3. místa 

14 110.2 + TSKP od 3. místa 

15 110.3 + TSKP od 3. místa 

17 110.4 + TSKP od 3. místa 

21 110.5 + TSKP od 3. místa 

22, 23 110.6 + TSKP od 3. místa 

24, 26 110.7 + TSKP od 3. místa 

27 110.8 + TSKP od 3. místa 

28, 29 110.9 + TSKP od 3. místa 

910 

 

10 910.1 + TSKP od 3. místa 

11 910.2 + TSKP od 3. místa 

16 910.3 + TSKP od 3. místa 

18 910.4 + TSKP od 3. místa 
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9.2 Návrh převodníku TSKP na FD 
Tabulka 15 udává návrh převodníku pro další FD. Princip analýzy rozpočtu FD, 

ze které vychází tabulka 15 je stejný jako ten popsaný v kapitole 9.1. Převodník se zaobírá 

pouze položkami stavebních prací. Materiálové specifikace nejsou řešeny. Převodník zkoumá 

vztahy číselných kódů TSKP a FD, které se vyskytují v rozpočtu případové studie. Vztahy jsou 

popsány na základě sestaveného rozpočtu FD a studia datové základny TSKP. Tabulka 15 se 

snaží zachytit alespoň základní vztahy mezi oběma číselníky. 
 

Tabulka 15 – Návrh převodníku TSKP na FD 

Zatřídění do FD Původní oddíl dle TSKP Návrh číselníku FD 

120 711 120 + TSKP od 4. místa 

211 31 211.1 + TSKP od 3. místa 

37 211.2 + TSKP od 3. místa 

212 32 212.1 + TSKP od 3. místa 

33 212.2 + TSKP od 3. místa 

34 212.3 + TSKP od 3. místa 

35 212.4 + TSKP od 3. místa 

36 212.5 + TSKP od 3. místa 

38 212.6 + TSKP od 3. místa 

39 212.7 + TSKP od 3. místa 

221 312, 313 221 + TSKP od 3. místa 

310 41 310.1 + TSKP od 3. místa 

713 310.2 + TSKP od 4. místa 

330 43 330 + TSKP od 3. místa 

411 7627 411.1 + TSKP od 5. místa 

7628 411.2 + TSKP od 5. místa 

412 713 412 + TSKP od 4. místa 

413 765 413 + TSKP od 4. místa 

440 764 440 + TSKP od 4. místa 

511 610 511.0 + TSKP od 4. místa 

611 511.1 + TSKP od 4. místa 

612 511.2 + TSKP od 4. místa 

613 511.3 + TSKP od 4. místa 

614 511.4 + TSKP od 4. místa 

615 511.5 + TSKP od 4. místa 

616 511.6 + TSKP od 4. místa 

617 511.7 + TSKP od 4. místa 

618 511.8 + TSKP od 4. místa 

619 511.9 + TSKP od 4. místa 

512 783 512.1 + TSKP od 4. místa 

784 512.2 + TSKP od 4. místa 

513 781 513.1 + TSKP od 4. místa 

782 513.2 + TSKP od 4. místa 

521 620 521.0 + TSKP od 4. místa 

621 521.1 + TSKP od 4. místa 
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622 521.2 + TSKP od 4. místa 

623 521.3 + TSKP od 4. místa 

624 521.4 + TSKP od 4. místa 

625 521.5 + TSKP od 4. místa 

626 521.6 + TSKP od 4. místa 

627 521.7 + TSKP od 4. místa 

628 521.8 + TSKP od 4. místa 

629 521.9 + TSKP od 4. místa 

613 766 613 + TSKP od 4. místa 

710 713 710 + TSKP od 4. místa 

720 631 720.1 + TSKP od 4. místa 

632 720.2 + TSKP od 4. místa 

636 720.3 + TSKP od 4. místa 

731 771 731.1 + TSKP od 4. místa 

772 731.2 + TSKP od 4. místa 

732 775 732 + TSKP od 4. místa 

733 776 733 + TSKP od 4. místa 

981 998 981 + TSKP od 4. místa 

982 998 982 + TSKP od 4. místa 
 

Komentář k tabulce 15: 

 Oddíl 31: do FD 211 jdou bez omezení oddíly 311, 314, 315, oddíly 312, 313 jdou 

do FD 221, pro oddíly 316-319 je nutná analýza konkrétních položek. 

 Na základě číselníku TSKP nejsou jednoznačně rozlišitelné svislé konstrukce zděné 

(FD 211) a jiné než zděné (FD 212). Obecně však platí, že oddíl 31 a z něj pododdíly 

311-315 jsou konstrukce svislé zděné a poddíly 316-319 a také oddíly 32-39 jsou 

konstrukce svislé jiné než zděné. 

 Není řešen FD 223 Sádrokartony z důvodu R-položek v rozpočtu. 

 Obecně je problém, že některé rozpočty obsahují velké množství R-položek, tudíž 

aplikace obecného převodníku není možná. 

 Stavební oddíl 713 tepelných izolací obsahuje položky, které náleží do více FD. 

Rozřazení položek do FD si žádá hlubší analýzu. Je možné použít i rozřazení 

dle stávajících kódů, ale musí se jít v analýze více do hloubky a posuzovat více míst 

kódu. Toto není v tabulce 15 podrobněji řešeno. 

 Problémem je návrh převodníku u prací PSV, které mají v TSKP často naprosto jinou 

strukturu než by bylo vhodné pro FD. Není proto možné jednoduše přerozdělit 

podskupiny jako je tomu například u SSD 1 a 2 (popsáno v kapitole 9.1). 

 Tabulka 15 je jistým pokusem o nalezení vazeb mezi oběma systémy. Nicméně již 

základní zkoumání případové studie ukazuje na značné množství úskalí této snahy, jejíž 

reálné provedení je na hranici proveditelnosti. V současnosti se proto jeví přínosnější 

buďto zatřizovat položky do FD ručně prací rozpočtáře (viz kapitola 7.2) nebo vytvořit 

paralelní datovou základnu FD k TSKP. Taková paralela by v praxi mohla vypadat tak, 

že každá položka bude mít ve svých vlastnostech zaneseny oba kódy. Uživatel 

rozpočtovacího programu by si následně mohl vybrat, zda chce pracovat s datovou 

základnou (potažmo rozpočtem) ve struktuře FD nebo TSKP.  
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10 Modelování BIM 
V současnosti již můžeme konstatovat, že se BIM stal trendem světového stavebnictví, 

jehož budoucnost je s ním neodmyslitelně spjata. Kapitola 10 přináší základní teoretický popis 

problematiky informačního modelování, které v dnešní informační době brzy způsobí evoluci 

na stavebním trhu, kterému již nebude stačit sdílení dokumentů a výkresů, ale bude vyžadovat 

sdílení informací. Přesné a dostatečné informace jsou základem jakéhokoliv sofistikovaného 

rozhodování a sofistikované rozhodování zase základem dnes tolik žádané efektivity 

vynaložených prostředků a držení se principů trvale udržitelné výstavby. 

 

„Hodnocení investičních projektů z hlediska ekonomické efektivnosti na základě nákladů 

celého životního cyklu je nejen evropským, ale již celosvětovým trendem. Informační model 

budovy svým principem pokrývá celý životní cyklus stavby, a tím umožňuje takové hodnocení 

provést. Pro začlenění moderních postupů na trh je však třeba vytvořit také legislativní zázemí, 

přijmout patřičné normy, vytvořit výukové programy apod. Velkým pokrokem směrem k tomu 

je nová evropská směrnice o veřejných zakázkách. Ta by měla zajistit, aby byla předmětem 

veřejné soutěže především výsledná hodnota, nikoli nejnižší cena, jak vyplývá z tiskové zprávy 

evropského parlamentu. Nová legislativa by měla nastavit rovné podmínky napříč unií 

a podpořit růst ekonomiky.“ [24, s. 84] 

 

26. 2. 2014 byla Evropským parlamentem přijata směrnice Evropského parlamentu a rady 

2014/24/EU, o zadávání veřejných zakázek, která prakticky zavádí principy BIM do státní 

správy. Nejpozději do 18. dubna 2016 musí být upraveny národní legislativy členských států 

tak, aby byly v souladu s touto směrnicí (více o směrnici a provázanosti české legislativy 

s evropskou v kapitole 11). Koordinátorem zavádění BIM do českého stavebnictví a státní 

správy je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které spolupracuje s Odbornou radou pro BIM. 

[26] 

 

 

10.1  Princip BIM 
„Informační model budovy (anglicky Building Information Modeling nebo Building 

Information Management, zkráceně BIM) je proces vytváření a správy dat o budově během 

celého jejího životního cyklu.“ [27] 

 

„BIM je organizovaný přístup ke sběru a využití informací napříč projektem. V centru tohoto 

úsilí leží digitální model obsahující grafické a popisné informace o návrhu, konstrukcích 

a údržbě objektů.“ [28, s. 3] 

 

Je důležité poznamenat, že „B“ ze zkratky BIM (z anglického Building) neznamená, že je BIM 

omezen pouze na budovy. BIM lze uplatnit nejen v sektoru pozemních staveb, ale rovněž 

v dopravním, vodohospodářském či speciálním stavitelství. Z druhé definice převzaté 

ze strategického dokumentu vlády Spojeného království pro zavádění BIM ve státní správě také 

vyplývá důležitý fakt o tom, že je potřeba rozlišit dva základní pojmy. BIM jako model je forma 

informační databáze. BIM jako proces modelování využívá „BIM modelu“ pro výměnu 
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a sdílení informací. Není správné, pokud je za BIM model považován samotný 3D model 

budovy. BIM model si lze představit jako informační databázi, která může obsahovat veškeré 

informace (pokud je někdo vloží) o prvotních záměrech projektu, jeho navrhování 

v předinvestiční fázi, údaje z výstavby, provozu a údržby, z případné rekonstrukce i demolice. 

Zahrnuty mohou být rovněž údaje o ekologické likvidaci stavebních materiálů a dalších 

změnách staveniště. Pokud má být dosaženo maximálního přínosu procesu BIM, je ideální, 

aby do informačního modelu přispívali svými důležitými údaji všichni, kteří se na projektu 

účastní. Nechuť kteréhokoliv účastníka poskytovat informace (ať už z jakéhokoliv důvodu) 

stěžuje užívání BIM a snižuje jeho efektivitu. [31, s. 13-14] 

 
Obrázek 21 – Procesy sdružené v BIM [29] 

 

Mezi negrafickými a doplňujícími atributy jednotlivých prvků mohou být konstrukční, 

materiálové a užitné vlastnosti, pozice v harmonogramu výstavby, harmonogram kontrol 

a výměn, investiční a provozní náklady a další. [31, s. 14] 

 

Z výše uvedeného je jasné, že nejdůležitějším předpokladem pro fungování BIM procesu je 

ochota spolupráce všech zúčastněných. Tato spolupráce musí být založena především 

na komplexním procesu výměny informací, což může být v dnešní době, kdy každá profese 

užívá svůj osobitý software, nesnadné. V řešení tohoto problému má velké zásluhy organizace 

buildingSMART International (bSI). Ta spolupracuje s International Standard Organization 

(ISO), které dodává podklady pro vytvoření norem ISO pro metodiku BIM. BuildingSMART 

International zároveň spolupracuje s několika předními dodavateli softwaru. Výsledkem jejich 

spolupráce je podpora otevřeného datového modelu IFC (Industry Foundation Classes). Export 

informací jednotlivých účastníků projektu do IFC umožňuje sdílení těchto informací otevřením 

v softwarech jiných účastníků, které rovněž podporují IFC. [31, s. 15] 
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Obrázek 22 – Úrovně projektování a procesů sdílení informací ve stavebnictví [30] 

 

 

10.2  BIM v zahraničí 
BIM zaznamenává v posledních 7-8 letech v některých (převážně vyspělých západních) zemích 

rychlý nástup. Je to umožněno technickým pokrokem softwarových nástrojů, díky kterým je 

možné vytvářet stále lepší informační modely staveb. Důležitý je také trend dneška, kdy roste 

zájem o BIM mezi potenciálními uživateli BIM modelů ve fázi provozu. Většina států jsou 

významnými vlastníky nemovitého majetku na svém územích. Právě státní správa některých 

zemí je dnes nejčastějším uživatelem BIM modelů, které v sobě skýtají velký potenciál 

pro možnost efektivnějšího nakládání se státním majetkem. Již několik států tak podporuje 

či dokonce vyžaduje užití BIM pro návrh, výstavbu a provoz veřejných budov. [31, s. 17] 

 

Finsko bylo jednou z prvních zemích, která začala podporovat a následně vyžadovat BIM 

modely pro výstavbu státních budov. Všechny nabídky pro státní správu musí povinně 

obsahovat BIM model ve formátu IFC. Důvodem zavedení tohoto opatření bylo efektivnější 

řízení provozu státních budov. Pilotní projekty v pozemním stavitelství začaly probíhat od roku 

2001. První dokument definující požadavky pro BIM byl vydán v roce 2007. V současnosti 

zavádí Finsko povinné BIM modely do dalších oblastí stavebnictví, především v sektoru 

dopravních staveb. [31, s. 17] 

 

Situace v Norsku je podobná té finské. Nabídky pro veřejnou správu musí obsahovat BIM 

model ve formátu IFC. Hlavním důvodem je opět využití při správě budov. Implemetace BIM 

požadavků je hotová i pro liniové stavby. Zajímavostí Norska je, že už je poměrně daleko také 

v implementaci v privátní sféře a dokonce pro malé projekty. Až 70% architektonických 

ateliérů uvádí, že používá metodiku BIM. [31, s. 17-18] 
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V Holandsku je BIM model povinný pro veřejné zakázky nad 10 milionů eur. V Dánsku tomu 

bylo od roku 2007 pro veřejné zakázky se spolufinancováním vládními peněz z více než 50 %, 

od roku 2011 pak pro všechny zakázky nad 2,7 milionu eur. [31, s. 18] 

 

Velká Británie je zemí, která je v implementaci BIM procesu pravděpodobně nejdále ze všech. 

Klíčový strategický dokument byl zveřejněn v roce 2011. V roce 2015 již naprostá většina 

návrhů stavebních zakázek obsahovala BIM model splňující požadavky na spolupráci. 

Organizace NBS (National BIM Survey) provedla už koncem roku 2011 studii, podle které 78 

% respondentů ze stavebního průmyslu věřilo, že BIM je způsob, jak by se měly v budoucnu 

zpracovávat návrhy staveb. 80 % účastníků průzkumu tehdy hodnotilo kladně zejména 

možnosti zlepšení koordinací, 65 % přiznávalo úspory nákladů. Zajímavým projektem 

na národní úrovní ve Velké Británii je zpracování National Library (NBL). Knihovna obsahuje 

více než 350 přednastavených stavebních dílů jako jsou stěny, stropy, okna, dveře a mnohé 

další. Do projektu knihovny již začínají modely svých produktů přidávat i výrobci. Právě 

absence podrobných virtuálních knihoven prvků je dnes jedním z významných zpomalovačů 

nástupu BIM. Jejich vytvoření je stěžejním úkolem nadcházejícího období. [31, s. 18-19] 

 

Jiná situace než ve Velké Británii je v Německu. Státní normy, silná tradice a regulace stejně 

jako rozdílné podmínky na dokumentaci u různých spolkových zemí jsou zásadními 

zpomalovači při zavádění BIM. V Německu je dnes BIM použit spíše na úrovni pilotních 

projektů. Díky silnému zastoupení softwarových firem lze však i zde v blízké době očekávat 

zrychlení vývoje. [31, s. 19] 

 

O BIM se zajímají i v některých mimoevropských zemích. USA si stanovily cíl, stavět do roku 

2030 federální budovy s nulovou spotřebou energie. Zde by tak BIM mohl brzy najít uplatnění 

při energetickém posuzování návrhů staveb. Singapur již dnes většinu nových veřejných 

zakázek realizuje s podporou BIM. Zároveň je průkopníkem ve vývoji nástrojů 

pro automatickou kontrolu modelů pro stavební povolení. Pro registrované projektové firmy je 

k dispozici nástroj, který umožňuje BIM model ve formátu IFC zkontrolovat a porovnat, zda je 

v souladu s předpisy kladenými na budovy v Singapuru. V souvislosti s pokusy o zlepšení 

životního prostředí a jeho větší ochranu v Číně jsou i zde patrné první pokusy o využití BIM. 

Zatím však jde spíše o výjimky. Některé z nich byly realizovány během příprav letní olympiády 

v Pekingu v roce 2008. [31, s. 19-20] 

 

 

10.3  Přechod na BIM v ČR 
Jak již bylo v úvodu kapitoly 10 zmíněno, přechod na BIM technologii ve stavebnictví je 

(i vzhledem k pozitivním dopadům pro facility management) trendem, kterým se bude ubírat 

vývoj v budoucích letech. Toto respektuje i aktuálně platná směrnice EU pro zadávání 

veřejných zakázek přijatá v únoru 2014, z níž vychází také nový zákon o zadávání veřejných 

zakázek aktuálně (prosinec 2015) projednávaný Poslaneckou sněmovnou PČR (více v kapitole 

11). Je nutné poznamenat, že BIM souvisí s částečnou změnou dnes zaběhlých procesů 
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ve stavebnictví. Z této změny plynou rizika spojená se zaváděním BIM v ČR. Následuje obecný 

výčet nejpodstatnějších z nich: 

 zpracování jednotlivých stupňů dokumentace různými autory (zpracovateli) 

 rozdělení financí mezi etapami stavebního procesu 

 nedostatek příležitostí pro implementaci BIM – chybějící požadavky ze stran investorů, 

uživatelů, správců 

 fragmentace stavebního průmyslu 

 skutečná cena projektových prací a někdy až přílišný tlak na cenu, který se projevuje 

v nižší kvalitě návrhu a nemožnosti nalezení optimální varianty 

 chybějící odborníci pro koordinaci projektu metodikou BIM 

 nedostatečné vzdělávání účastníků stavebního procesu 

 neochota k aplikaci nových přístupů v praxi 

 zvyklosti z tvorby 2D dokumentace – způsob kreslení a obsah dokumentace 

 chybějící pravidla (normy) pro formální stanovení procesů 

 nedostatečná definice autorských a jiných vlastnických práv pro BIM model 

 nekompatibilita používaných nástrojů a nedostatečná podpora – řešením by bylo 

předávání dat v otevřených formátech (IFC) 

 chybějící knihovna BIM objektů použitelná napříč platformami 

 celková cena zavedení BIM – software, nastavení procesů ve firmě, školení pracovníků 

 CAD manuály vydané některými organizacemi zaměřené na čistě formální stránku 

výkresové dokumentace a ne na obsah informací a práci s nimi 

Velká část překážek je způsobena především neznalostí a nedostatečným vzděláním v oblasti 

BIM v současné době. [31, s. 25-26] 

 

Dále je uveden obecný souhrn nejdůležitějších přínosů BIM: 

 úspora nákladů a času počítaná za celý životní cyklus staveb 

 zlepšení komunikace mezi účastníky stavebního procesu 

 zlepšení kontroly stavebního procesu 

 zlepšení kvality výsledného díla 

 zvýšení transparentnosti a lepší přístup k informacím při rozhodování v různých etapách 

životního cyklu stavby 

 ochrana životního prostředí díky možnostem simulací v etapě přípravy projektu 

 snadnější možnost zpracování variant 

[31, s. 25] 

 

Obecné přínosy BIM a překážky související se zavedením informačního modelování jsou 

v tabulce 16 podrobněji specifikovány pro konkrétní účastníky stavebního procesu 

a následného užívání výsledného díla. 
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Tabulka 16 – Souhrn přínosů a možných komplikací zavedení BIM v ČR [31, s. 26-43] 

Přínos Možné komplikace 

Investor 

 možnost kontroly projektu ve všech jeho 

fázích 

 rychlejší zapracování požadavků a změn 

 informace zásadní pro rozhodování jsou 

k dispozici v dřívějších fázích 

 snížení rizika špatného přenosu informací 

a tím jak ušetření čas, tak nákladů 

 

 nutná technická znalost problematiky 

 nutné technické specifikace (například 

typu COBie) 

 neochota vyhodnotit přínosy využití BIM 

(cena projektu vs. úspory ostatních etap) 

Architekt 

 pohodlnější nástroje pro práci 

 snadnější modifikace návrhu na základě 

požadavků klienta, statika atd. 

 snadné vytváření variant 

 rychlé vizualizace (není třeba znovu 

vytvářet 3D model) 

 rychlá odezva od statika ohledně možností 

konstrukce 

 rychlé energetické analýzy 

 plynulý přechod od koncepčního modelu 

ke specifickému 

 

 nutnost zajištění kompatibilní komunikace 

s ostatními účastníky 

 neochota přizpůsobit tvorbu modelu 

domluveným pravidlům 

 řešení možných omezení softwarových 

nástrojů při navrhování 

 řešení technicky složitých míst v raných 

fázích návrhu 

Projektant stavební části 

 snadnější komunikace s architektem nad 

jedním modelem 

 snadnější zpracování změn 

 snadnější komunikace s klientem 

 

 nutnost zajištění kompatibilní komunikace 

s ostatními účastníky 

 neochota přizpůsobit tvorbu modelu 

domluveným pravidlům 

Projektant TZB 

 snadnější komunikace s architektem a 

statikem nad jedním modelem 

 snadnější zpracování změn 

 snadnější komunikace s klientem 

 úspora při vytváření analytického modelu 

 možnost variantního řešení 

 možnost energetických simulací 

 

 nutnost zajištění kompatibilní komunikace 

s ostatními účastníky 

 zatím nedostupné knihovny produktů od 

výrobce – nutnost tvorby vlastních 

databází výrobků 
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Statik 

 snadnější komunikace s architektem a 

projektantem stavební části nad jedním 

modelem 

 snadnější zpracování změn 

 snadnější komunikace s klientem 

 úspora při vytváření analytického modelu 

 

 nutnost zajištění kompatibilní komunikace 

s ostatními účastníky 

 chybějící specifikace požadavků na 

stavební model a zpětného předání změn 

konstrukcí 

Facility manager 

 aktuální model budovy naplněný 

informacemi o jednotlivých stavebních 

elementech včetně dodavatele a informací 

o jejich údržbě 

 jednoduché vykazování stavebních 

elementů, ploch apod. 

 

 nutná technická znalost problematiky 

 potřeba nástroje (software) pracujícího 

s modelem BIM 

Rozpočtář 

 rychlá klasifikace jednotlivých stavebních 

prvků díky jejich snazší vizualizaci 

v modelu 

 úspora času díky automaticky 

generovaným výkazům výměr 

 neustály přístup k aktuálním informacím – 

přesnější ocenění 

 možnost rychlé tvorby nákladových 

variant 

 přehlednější evidence dat pro controlling 

(plán vs. skutečnost) 

 

 nutnost propojení modelu s cenovou 

databází 

Zhotovitel 

 přístup k vždy aktuální dokumentaci 

 snadnější komunikace s projektanty 

jednotlivých odborností nad jedním 

modelem 

 kontrola dodržování časového a 

finančního plánu 

 zmenšení počtu řešení kolizí zjištěných až 

při provádění stavby 

 možnost přípravy prefabrikace 

 

 nutná technická znalost problematiky 
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Státní správa 

 vše co platí pro investora 

 možnost automatické kontroly návrhu 

proti dané specifikaci (včetně automatické 

kontroly pro udělení stavebního povolení) 

 

 nutná technická znalost problematiky 

Certifikace budovy 

 úspora při vytváření analytického modelu 

 možnost automatické tvorby některých 

aspektů modelu 

 

 nutná technická znalost problematiky 

 

 

10.4  BIM a oceňování 
V předcházejících kapitolách se v souvislosti s BIM psalo o 3D modelu budovy. Pravdou je, 

že možnosti BIM jsou mnohem větší a v souvislosti s ním se dnes často užívá pojem „nD 

modelování“. 3D model je považován za naprostý základ, pokud se mluví o BIM. Pokud jsou 

3D modelu přidávány další informace (negeometrické informace), jsou mu tím přidávány další 

„D“ rozměry. Za 4. rozměr jsou považovány časové informace. Časové plánování pomocí BIM 

modelu usnadňuje prostorovou koordinaci, evidenci materiálů, prefabrikátů, může zahrnovat 

plán logistiky na staveništi, lze díky němu sledovat dodržování nutných bezpečnostní opatření 

na staveništi nebo časových milníků, umožňuje evidovat subdodávky, dopravu, instalace atd. 

[31, s. 48-51] 

 

O 5D BIM se hovoří v souvislosti s přidáním 5. rozměru, kterým jsou cenové informace. 

Provázanost projektovacích programů a tím 3D BIM modelů s cenovou databází je zatím cílem 

budoucnosti. Tato otázka je mimořádně důležitá, složitá a široká. Základním problémem je 

v současnosti nemožnost navázání modelu budovy se stávajícím systémem oceňování 

stavebních prací. I tady se ukazuje potřeba jiné strukturace rozpočtu a možná vůbec jiné 

metodiky ocenění položek. Každopádně je dnes této problematice věnována zvýšená pozornost, 

protože případný posun skýtá velký potenciál pro zefektivnění celého procesu v předinvestiční 

i investiční fázi projektů. [31, s. 48-51] 

 

Již dnes je obrovskou výhodou BIM modelů, že z nich lze generovat výkazy výměr, které tak 

rozpočtář nemusí „ručně“ počítat. Oproti dnešní stavební praxi, kdy rozpočtář obyčejně dostává 

dokumentaci ve formátu, ze kterého nemůže informace o výměrách čerpat, ale pouze odečítat, 

tak v případě automatického generování těchto výměr z BIM modelu nedochází k chybám 

ručního výpočtu a výměra přesně odpovídá vyprojektovanému. Zároveň je celý projekt 

k dispozici v 3D vizualizaci, která je snadnější ke kontrole kolizí a vůbec k samotnému lepšímu 

pochopení složitějších míst dokumentace, která mnohdy nejsou zcela jasná z 2D výkresu. Již 

v přípravě výstavby tak dochází k eliminaci chyb, která tak nemusí být řešena až „in situ“ 

ve fázi realizace za mnohem větších finančních nároků. Co ovšem dnes možné není, je samotné 

sestavení položkového rozpočtu automatickým generováním z BIM modelu. Právě tady 
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přichází důležitá práce rozpočtáře. Ten má k dispozici 3D model budovy, ve kterém přehledně 

vidí, jak je objekt naprojektován. Na základě toho sestaví položkový rozpočet. Mnohé z údajů 

pro výkaz výměr pak může automaticky vygenerovat z modelu, jak bylo popsáno výše. Stěžejní 

role rozpočtáře spočívá ve znalosti technologií, díky které ocení v rozpočtu všechny potřebné 

práce a úkony. Například při výměně oken není možné vzít do rozpočtu jen výměru nových 

oken a jejich pořizovací cenu, což je možné vygenerovat z modelu. Je nutné vykalkulovat také 

náklady na vybourání oken starých a po osazení nových také úpravu špalet, případné zakrytí 

proti znečištění atp. Proto jsou rozpočtářovi znalosti technologie tak důležité. Jednoznačným 

přínosem BIM je, že rozpočtář má vygenerovány některé výkazy, a tudíž může ušetřený čas 

(čas strávený výpočtem výměr dnes tvoří majoritu pracovního času rozpočtářů) věnovat 

důležitější činnostem, například právě technologické stránce věci, kvalitnější kalkulaci 

jednotkových „firemních“ cen nebo řešení složitějších detailů. 

[31, s. 48-51] 

 

 

10.5  BIM a funkční díly 
Po sepsání předcházejících kapitol se nabízí otázka, zda lze efektivně spojit BIM model stavby 

s jejím oceněním (tedy přidat 5. rozměr) po způsobu funkčních dílů a tím dosáhnout lepších 

výsledků v BIM procesu. Toto rozsáhlé téma není v diplomové práci podrobněji řešeno, 

nicméně autor alespoň ve dvou kratších podkapitolách nastínil dva možné pohledy na základě 

svého dosavadního poznání problematiky FD a BIM. 

 

 

10.5.1 FD ve finálním BIM modelu 
První pohled se ubírá směrem k majitelům a uživatelům budov. Právě této skupině účastníků 

projektu přináší BIM velká pozitiva a stejně tak FD se ukazují vhodné především pro kalkulace 

nákladů oprav a údržby. K jedné z možností spojení BIM a FD by tak mohlo dojít, pokud by 

do 3D modelu bylo zaneseno rozdělení stavby do FD. Při předání výsledného stavebního díla 

po ukončení výstavby do rukou investora je společně s dokončenou stavbou předán i BIM 

model. Ten následně nachází uplatnění při provozu. Jestliže by ocenění stavby během výstavby 

proběhlo podle funkčních dílů (jak bylo popsáno v kapitole 7.2), získává budoucí uživatel 

možnost kalkulovat náklady oprav a údržby. Pokud by se podařilo zanést členění stavby 

na funkční díly také do samotného BIM modelu, došlo by k významné vizuální podpoře údajů 

v rozpočtu. Jinými slovy: každý prvek 3D modelu by musel mít přidělenu negeometrickou 

vlastnost o tom, ke kterému FD náleží. Následně by bylo možné vizuálně zobrazit prvky daného 

FD, které by byly podloženy realizačním rozpočtem ve FD. Toto propojení může být užitečným 

pomocníkem uživatelů budov, především pokud se jedná o větší komplexy budov nebo laické 

uživatele. Při následných kalkulacích pomocí FD (např. kalkulace nákladů oprav a údržby) si 

uživatel může v BIM modelu přesně vizualizovat to, co patří do daného FD. 
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10.5.2 FD v BIM procesu při navrhování stavby 
Druhý pohled v sobě nese zcela odlišnou optiku nazírání na problém. Zatímco předcházející 

odstavec byl snahou popsat možný finální výstup propojení BIM modelu s rozpočtem ve FD 

a jeho možným přínosem pro provozovatele, druhý pohled jde naopak na samotný začátek 

životního cyklu projektu do fáze předinvestiční či dokonce do etapy posuzování investičního 

záměru. 

 

Jedním ze stěžejních přínosů BIM procesu v budoucnosti má být přesnější kalkulace nákladů 

výstavby již v raných fázích návrhu. Dnes probíhá prvotní výpočet investičních nákladů 

extrémně zjednodušeně na základě pronásobení obestavěného prostoru či zastavěné plochy 

rozpočtovým ukazatelem. V souvislosti se zavedením BIM procesu se otevírají zcela nové 

možnosti prvopočátečních kalkulací, protože již od prvotních návrhů vizualizací jsou 

k dispozici základní kubatury konstrukčních prvků, které jsou následně zpřesňovány. 

Problematice propojení BIM a oceňování ve fázi základního návrhu stavby se věnuje firma 

ÚRS Praha, která vytvořila v rámci své cenové soustavy datovou základnu pro RYRO (rychlé 

rozpočtování). Jde o soustavu zcela nových agregovaných položek, kterými lze zrychleně, 

přesto relativně přesně, ocenit návrhy staveb v počátečních fázích projektu a to pomocí 

získaných údajů z BIM modelu. V kontextu této práce se ovšem jeví jako nevýhodné, že RYRO 

vychází z TSKP. To že RYRO vychází z TSKP je logické. Stejně jako 3D model je v dalších 

etapách upřesňován, je precizován i prvotní „rychlý rozpočet“. A jelikož finální rozpočet je 

dnes ve struktuře TSKP, je jasné, že jemu předcházející „rychlý rozpočet“ musí vycházet 

rovněž z TSKP, aby byla zajištěna kontinuita. 

 

Jedním ze závěrů této práce však je, že je výhodnější vytvářet rozpočty ve FD, protože jsou 

přínosnější pro kalkulace nákladů celého životního cyklu. To vede k hypotetické úvaze, 

že finální rozpočet je ve struktuře FD, a tudíž musí i jemu předcházející „rychlý rozpočet“ být 

ve FD. Pokud tomu tak je, vnucuje se nový přínos: na základě „rychlého rozpočtu ve FD“ 

kalkulovat náklady oprav a údržby již v počátečních fázích návrhu stavby. K tomu je 

samozřejmě nutná již v této etapě preciznější materiálová charakteristika a vůbec podrobnější 

návrh, než je v současnosti zvykem. 

 

Vzhledem k flexibilitě řešení při použití BIM procesu, kdy je vše editováno v jediném modelu 

a ostatní části dokumentace jako řezy, pohledy, vypočtené kubatury atp. jsou automaticky 

generovány, je však dokonalejší návrh již v prvopočátku nejen možný, ale i přinášející značné 

výhody. Obecně platí, že při aplikaci BIM procesu je úroveň detailu již od začátku projektu 

větší, čímž je tato fáze prodražována oproti dnešní zvyklosti, ale na druhou stranu dochází 

k úsporám v pozdějších etapách z důvodu, že návrh je kvalitnější a prodiskutovanější, 

jak ukazuje MacLeamyho křivka na obrázku 23. 
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Obrázek 23 – MacLeamy Curve – srovnání klasického projektování a BIM procesu [32] 

 

 

Zásadním problémem výše popsaných úvah je fakt, že dnes neexistuje žádná datová základna 

FD ani soustava agregovaných položek RYRO vycházejících z FD. Tato kapitola se snaží 

nastínit možnosti budoucího vývoje. Z hlediska možné aplikace je však „hudbou daleké 

budoucnosti“.  
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11 Novela zákona o veřejných zakázkách 2016 
Zkušenost nabitá za dobu působení nynějšího zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) dokládá 

jeho negativní dopad na české stavebnictví, kdy jsou zhotovitelé vybíráni pouze a výhradně 

na základě nejnižší nabídkové ceny. Při nízkých nabídkových cenách však mnohdy není 

dosaženo dostatečné kvality technického provedení stavebního díla. Stejný problém se opakuje 

u veřejných soutěží na samotné projekty, kdy za nízké pořizovací náklady na projektovou 

dokumentaci investor často pyká při realizaci a provozu stavby z důvodu jejího nekvalitního 

návrhu. A nejinak je tomu i v jiných oblastech národního hospodářství, nejen ve stavebnictví. 

Zcela dominantní kritérium nízké nabídkové ceny znemožňuje vybrat jinou než nejnižší 

nabídku, přestože mají jiní uchazeči větší zkušenosti či kvalitnější aprobaci. Mnohdy musí 

nejnižší nabídka dostat přednost dokonce v případě, že jsou okolnosti jejího podání či samotná 

komunikace s daným uchazečem „podezřelé“. 

 

Tyto důvody a obecná nevole stavební praxe i veřejných institucí se stávající situací vedou 

k pochopitelným úvahám o změně ZVZ. Tato změna má být stěžejní především v oblasti 

hodnocení nabídek tak, aby při zachování transparentnosti, rovné soutěže a rozumně 

nízkých/vysokých finančních nákladech byla zajištěna požadovaná kvalita stavby. Zároveň 

nabývá důležitosti kritérium energetické náročnosti. Všechny tyto důvody vedou ke snaze 

hodnotit veřejné zakázky nikoliv podle nízké pořizovací ceny, ale dle nákladů celého životního 

cyklu. 

 

„Větší váha by měla být kladena na kvalitu, životní prostředí, sociální aspekty a inovace. Také 

je důležité, že kromě ceny bude možné soutěžit o náklady na životní cyklus staveb. To nahrává 

právě měřítku kvality stavebních prací a využití BIM jednak pro analýzy, ale především 

pro prokazování kvality vůči zadavateli.“ [25] 

 

 

11.1  Paralely novely ZVZ a evropského práva 
„Zadávání veřejných zakázek orgány nebo jménem orgánů členských států musí být v souladu 

se zásadami zakotvenými ve Smlouvě o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva 

o fungování EU“), zejména zásadami volného pohybu zboží, svobody usazování a volného 

pohybu služeb, jakož i se zásadami z nich vyplývajícími, jako je rovné zacházení, zákaz 

diskriminace, vzájemné uznávání, proporcionalita a transparentnost. Pro veřejné zakázky, 

které převyšují určitou hodnotu, by však měla být vypracována ustanovení koordinující 

vnitrostátní postupy při zadávání veřejných zakázek, aby se zajistilo uplatňování uvedených 

zásad v praxi a otevření zadávání veřejných zakázek hospodářské soutěži.“ [33, odst. 1] 

 

České právní předpisy musí být v souladu s danými právními předpisy evropskými, 

které nastavují základní rámcová pravidla pro celou EU. Dne 26. 2. 2014 byla Evropským 

parlamentem přijata směrnice Evropského parlamentu a rady 2014/24/EU, o zadávání 

veřejných zakázek a zrušení směrnice 2004/18/ES – zdroj [33]. 

 

„Veřejné zakázky hrají klíčovou roli ve strategii Evropa 2020 obsaženou ve sdělení Komise 

ze dne 3. března 2010 nazvaném „Evropa 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst 

podporující začlenění“ jako jeden z tržně založených nástrojů, jenž se dá 86 využít k dosažení 



67 

 

inteligentního, udržitelného růstu podporujícího začlenění a zároveň k zajištění 

nejefektivnějšího využití veřejných prostředků.“ [33, odst. 2] 

 

„Za tímto účelem musí být současná pravidla pro zadávání veřejných zakázek přijatá podle 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2004/18/ES revidována a modernizována, aby se zvýšila efektivita veřejných výdajů, 

zejména usnadněním účasti malých a středních podniků na veřejných zakázkách, a aby 

zadavatelé měli možnost lépe využívat veřejných zakázek na podporu společných 

společenských cílů. Je rovněž třeba vyjasnit základní pojmy a koncepty, aby se zajistila právní 

jistota, a začlenit do současných pravidel určité aspekty související s ustálenou judikaturou 

Soudního dvora Evropské unie.“ [33, odst. 2] 

 

Česká republika tak musí nejpozději do 18. dubna 2016 (celá lhůta byla 26 měsíců od 4. 2. 

2014), aby principy směrnice 2014/24/EU přijala do svého právního řádu. Tohoto bude 

dosaženo právě novelou ZVZ, která je nyní (v prosinci 2015) v podobě návrhu zákona 

schválena Vládou ČR a je v legislativním procesu v Parlamentu ČR. Novela by měla začít platit 

v první polovině roku 2016. [25]  

 

Velký důraz je ve směrnici kladen na veřejné zakázky na stavební práce, které představují 

majoritní část veřejných zakázek. Směrnice v ustanoveních týkající se veřejných zakázek 

na stavební práce zdůrazňuje potřebu zavedení nových principů rozhodování, které by měly být 

založeny nejen na nízké pořizovací ceně, ale také na odpovídající kvalitě provedení. Velký 

prostor je rovněž kladen novým trendům elektronické komunikace a sdílení informací. 

 

„Elektronické prostředky pro výměnu informací a komunikaci mohou významně zjednodušit 

uveřejňování veřejných zakázek a zvýšit účinnost a transparentnost postupů při zadávání 

veřejných zakázek. Měly by se stát obvyklým prostředkem komunikace a výměny informací 

v rámci zadávacích řízení, neboť významným způsobem zvyšují možnosti hospodářských 

subjektů účastnit se zadávacích řízení na celém vnitřním trhu. Za tímto účelem by měla být 

stanovena povinnost vydávat v elektronické podobě oznámení, zpřístupňovat v elektronické 

podobě zadávací podmínky a po přechodném období v délce 30 měsíců komunikovat pouze 

elektronickou cestou, a to ve smyslu komunikace elektronickými prostředky ve všech stádiích 

řízení, včetně podávání žádostí o účast, a zejména podávání nabídek (elektronické podávání 

nabídek). Členské státy a veřejní zadavatelé by měli i nadále mít možnost používat přísnější 

režim, budou-li si to přát. Mělo by být rovněž vyjasněno, že povinné používání elektronických 

komunikačních prostředků podle této směrnice by nemělo veřejné zadavatele zavazovat 

k elektronickému zpracovávání nabídek, ani by nemělo ukládat elektronické hodnocení 

nebo automatizované zpracovávání. Dále by se neměla povinnost používat elektronické 

komunikační prostředky podle této směrnice vztahovat na prvky postupu zadávání veřejných 

zakázek po zadání zakázky ani na vnitřní komunikaci v rámci veřejného zadavatele.“ 

[33, odst. 52] 

 

Elektronické komunikaci a vůbec elektronizaci postupu zadávání veřejných zakázek je 

ve směrnici vyhrazen velký prosto - například odstavce 53-57. Směrnice se tak prakticky tváří, 

že připravuje podhoubí pro zavedení BIM do státní správy. Z tohoto lze silně cítit, že se 

na vzniku směrnice podíleli státy, které BIM ve státní správě již užívají a to s převažující 
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pozitivní zkušeností. Těmito státy jsou především Velká Británie severské země Norsko, 

Finsko, Dánsko. 

[25] 

 

Největší část směrnice se věnuje definici a vysvětlení pojmů týkajících se kritérií 

pro hodnocení. Tato část je zároveň důvodem, proč nová směrnice vznikla, protože vysvětlení 

hodnotících kritérií užívá jinou logiku než směrnice předchozí. 

 

„Kritéria pro zadání veřejné zakázky jsou zásadním pojmem této směrnice. Je proto důležité, 

aby příslušná ustanovení byla stručná a srozumitelná. Toho lze docílit použitím pojmu 

„ekonomicky nejvýhodnější nabídka“ jako základního pojmu, jelikož všechny vítězné nabídky 

by měly být s konečnou platností vybrány podle toho, co jednotlivý veřejný zadavatel považuje 

za ekonomicky nejlepší z nabízených řešení. Aby se zabránilo záměně s kritériem pro zadání 

veřejné zakázky, které je již uváděno jako „hospodářsky nejvýhodnější nabídka“ ve směrnicích 

2004/17/ES a 2004/18/ES, měl by se pro tento pojem použít odlišný termín, a to „nejlepší poměr 

mezi cenou a kvalitou“. V důsledku toho by měly být dané pojmy vykládány v souladu 

s judikaturou k uvedeným směrnicím, kromě případů, kdy tato směrnice obsahuje zjevně věcně 

odlišné řešení.“ [33, odst. 89] 

 

„Pro určení ekonomicky nejvýhodnější nabídky by rozhodnutí o zadání veřejné zakázky nemělo 

být založeno výhradně na jiných než nákladových kritériích. Kvalitativní kritéria by proto měla 

být doplněna o kritérium založené na nákladech, jímž by mohla být v závislosti na volbě 

veřejného zadavatele buď cena, nebo přístup vycházející z nákladové efektivnosti, 

jako například náklady životního cyklu. Kritéria pro zadání by nicméně neměla mít vliv 

na uplatňování vnitrostátních pravidel upravujících odměňování za určité služby 

nebo stanovujících pevné ceny za určité dodávky.“ [33, odst. 92] 

 

 

11.2  Návrh novely ZVZ 
Návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek je k  7. 1. 2016 ve 2. čtení při schvalování 

v Poslanecké sněmovně PČR. Tato revize nynějšího znění zákona vychází ze základních 

principů daných směrnicí Evropského parlamentu a rady 2014/24/EU, o zadávání veřejných 

zakázek a zrušení směrnice 2004/18/ES. 

 

Základní přínosy návrhu novely ZVZ: 

 kultivace zadávání zakázek – to je upraveno a zjednodušeno zvláště s ohledem 

na starosty obcí 

 snížení administrativní zátěže – dnes jsou zadavatelé nuceni vytvářet zbytečné 

protokoly o všech nabídkách, podle nového zákona bude stačit jeden protokol o vítězné 

nabídce. To samo o sobě již velmi silně napomůže řešit situaci mnoha státních 

a regionálních staveb, které se kvůli složitým pravidlům protahují.  Je známo nemálo 

případů, kdy složitost zadávacích podmínek a nekonečné odvolávání neúspěšných 

kandidátů nakonec vedly k promeškání termínů a znemožnily například čerpání 

prostředků z EU.  

 lze vyloučit dodavatele, který předchozí zakázku (např. na stavbu) zkazil 

nebo nedokončil, a hlásí se do další zakázky na její dostavbu 
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 nejvýhodnější nabídku již nebude třeba vyloučit kvůli chybějícímu dokladu 

nebo překlepu ve výkazu výměr 

 důraz nového zákona na flexibilitu tzv. podlimitního režimu – tedy právě na snadnější 

zpracování a administraci těchto menších zakázek 

 na banální zakázku nebude třeba svolávat hodnotící komisi a pozvat členy 5 dnů 

dopředu, jak je tomu doposud. Zadavatel dostane k dispozici i řadu kritérií, 

podle kterých se bude moci rozhodovat o kvalitě nabídek: nejvýhodnější poměr 

nabídkové ceny nebo nákladů životního cyklu a kvality, nejnižší nabídková cena, 

nejnižší náklady životního cyklu, hodnocení dopadů nabídky na životní prostředí, 

sociální hodnotící kritéria (např. zapojení nezaměstnaných do plnění zakázky) 

[34] 
 

Z hlediska tématu této diplomové práce je zajímavý především poslední zmíněný přínos 

týkající se hodnotících kritérií. Podobně jako evropská směrnice, ze které vychází, tak samotný 

návrh novely ZVZ věnuje tématu hodnotících kritérií značný prostor. Lepší interpretace těchto 

kritérií v zadávacím řízení především s důrazem na kvalitu provedení díla a ohleduplnost 

k životnímu prostředí je jednou z hlavních ambic novely (souvislost s evropskou směrnicí). 

Tomuto tématu se obšírněji věnují především paragrafy 114 až 118 návrhu novely. 
 

Poznámka: Veškerá udávaná čísla paragrafů v textu diplomové práce jsou aktuální ke znění 

návrhu novely ZVZ ze dne 7. 1. 2016, které je dostupné online na webovém portálu 

Poslanecké sněmovny PČR – viz zdroj [35]. 

 

„Pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky podle kvality je zadavatel povinen stanovit 

kritéria, která vyjadřují kvalitativní, environmentální nebo sociální hlediska spojená 

s předmětem veřejné zakázky. Kritériem kvality mohou být zejména: technická úroveň, 

estetické nebo funkční vlastnosti, uživatelská přístupnost, sociální, environmentální 

nebo inovační aspekty, organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo 

podílet na plnění veřejné zakázky v případě, že na úroveň plnění má významný dopad kvalita 

těchto osob, úroveň servisních služeb včetně technické pomoci, nebo podmínky a lhůta dodání 

nebo dokončení plnění.“ [35, § 116] 

 

„Náklady životního cyklu musí zahrnovat nabídkovou cenu a mohou zahrnovat: 

 náklady zadavatele nebo jiných uživatelů v průběhu životního cyklu předmětu veřejné 

zakázky, kterými mohou být zejména: ostatní pořizovací náklady, náklady související 

s užíváním předmětu veřejné zakázky, náklady na údržbu, nebo náklady spojené 

s koncem životnosti, 

 náklady způsobené dopady na životní prostředí, které jsou spojeny s předmětem plnění 

veřejné zakázky kdykoli v průběhu jeho životního cyklu, a to v případě, že lze vyčíslit 

jejich peněžní hodnotu; mohou jimi být zejména náklady na emise skleníkových plynů 

nebo jiných znečišťujících látek nebo jiné náklady na zmírnění změny klimatu.“ 

[35, § 117] 

 

„V případě, že do hodnocení nabídek jsou zahrnuty náklady životního cyklu, uvede zadavatel 

v zadávací dokumentaci údaje, které mají účastníci zadávacího řízení poskytnout, a metodu, 

kterou zadavatel použije ke stanovení nákladů životního cyklu podle těchto údajů. Pro vyčíslení 

nákladů podle § 117 písm. b) musí zadavatel použít metodu, která je založena na objektivně 
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ověřitelných a nediskriminačních kritériích, přístupná všem dodavatelům a založena na údajích, 

které mohou dodavatelé poskytnout bez vynaložení nepřiměřeného úsilí. Vláda může nařízením 

stanovit společné metody pro stanovení nákladů životního cyklu a rozsah jejich používání.“ 

[35, § 118] 

 

Z uvedených citací jednoznačně plyne snaha novely zákona o zdůraznění kvality stavebního 

díla. Prostředkem k objektivnímu hodnocení této kvality se mají stát náklady životního cyklu, 

při čemž se vychází z předpokladu, že technicky kvalitně provedená stavba má nižší náklady 

ve fázi provozu z důvodu menších nákladů oprav, údržby a energetické náročnosti. 

 

 

Jak vyplývá z kapitoly 11.1, je v nové evropské směrnici kladen rovněž velký důraz 

na elektronizaci procesu zadávání veřejných zakázek. To se samozřejmě odráží i v českém 

návrhu novely. Stěžejní ustanovení týkající se daného tématu jsou popsána především 

v paragrafech 213 až 215 hovořících o elektronických nástrojích a katalozích. Tato ustanovení 

reálně podporují zavedení BIM procesu do zadávacích řízení. 

 

„Zadavatel může použít elektronické nástroje pouze za předpokladu, že použití těchto 

elektronických nástrojů neporušuje zákaz diskriminace a tyto elektronické nástroje jsou 

s ohledem na předmět veřejné zakázky obecně dostupné a slučitelné s běžně užívanými 

informačními a komunikačními technologiemi. Použití elektronického nástroje musí být 

pro dodavatele bezplatné.“ [35, § 213] 

 

„V případě elektronických nástrojů, jejichž prostřednictvím je prováděn příjem nabídek, 

předběžných nabídek, žádostí o účast, žádostí o zařazení do systému kvalifikace, případně 

žádostí o účast nebo návrhů v soutěži o návrh, zadavatel zajistí, aby…“ Následuje výčet 

požadavků. [35, § 213] 

 

Podrobnější podmínky pro elektronické nástroje stanoví vyhláškou Ministerstvo pro místní 

rozvoj. [35, § 213] 

 

„Zadavatel musí zajistit, aby elektronické nástroje, jejichž prostřednictvím jsou úkony 

při zadávání veřejných zakázek uskutečňovány, prokazatelně splňovaly požadavky stanovené 

tímto zákonem a prováděcími právními předpisy. Splnění požadavků na elektronické nástroje 

lze vždy prokázat certifikátem shody, který vydal subjekt posuzování shody akreditovaný 

vnitrostátním akreditačním orgánem na základě jiného právního předpisu.“ [35, § 213] 

 

„Zadavatel může požadovat nebo připustit, aby byla nabídka předložena jako elektronický 

katalog nebo aby elektronický katalog byl součástí nabídky. Elektronickým katalogem se 

pro účely tohoto zákona rozumí soubor informací obsahující ceny odpovídající jednotlivým 

položkám předmětu veřejné zakázky, popis takových položek, případně další údaje s nimi 

související. Elektronický katalog musí splňovat veškeré požadavky stanovené pro elektronické 

nástroje používané pro elektronickou komunikaci.“ [35, § 215] 
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12 Závěry 
Cílem definovaným v zadání diplomové práce je porovnání systémů ocenění podle TSKP a FD, 

aplikace systému FD na případové studii a doporučení jednoho z těchto dvou systémů 

pro konkrétní fáze životního cyklu stavby a pro různé účastníky stavebního procesu i následné 

provozní etapy stavebního díla. 

 

Ocenění funkčními díly je vhodnější, jestliže jsou v centru zájmů nikoliv náklady pořízení, 

ale náklady celého životního cyklu staveb. Ty se dělí do tří základních skupin: náklady pořízení, 

oprav a energetické náklady. Základní princip FD spočívá v tom, že je zakázka oceněna pomocí 

takových částí budovy, které jsou spolu funkčně spojeny. Díky tomu je u takto definovaných 

částí možné stanovit (např. empiricky) opotřebení v čase, tím zároveň i nutné opravy, rozsah 

těchto oprav a cyklus výměny. Funkční díly jsou tedy jedním ze způsobů, jak kalkulovat 

náklady oprav a údržby během provozu budovy. Ocenění zakázky dle TSKP není pro kalkulaci 

nákladů provozu, ať už oprav či energetických nákladů, vhodné. TSKP je léty prověřené řešení 

při kalkulaci investičních nákladů pro pořízení stavebního díla, kde jde o řešení zaběhnuté, 

a tudíž velmi snadné. K dispozici jsou rovněž softwarové i datové nástroje. 

 

Důraz na náklady celého životního cyklu budovy je trendem současnosti i budoucnosti. To 

reflektuje rovněž nová evropská (směrnice Evropského parlamentu a rady 2014/24/EU) i česká 

(návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek) legislativa. Tyto právní předpisy mění 

pohled na hodnocení veřejných zakázek, které jsou do této chvíle (leden 2016) hodnoceny téměř 

výhradně na základě výše nabídkové ceny, což má neblahý dopad na kvalitu vytvářených 

projektů i výsledných stavebních děl. Nový postoj spočívá v důrazu na hodnocení „ekonomicky 

nejvýhodnější nabídky“ tedy takové, která dodrží kvalitu technického provedení 

za „rozumných“ pořizovacích nákladů. Tyto nemusí být nutně nejnižší, důležitější je dosažení 

kvalitního standardu výstavby. 

 

Prostředkem posuzování se mají stát právě náklady životního cyklu. Základem je úvaha, 

že nekvalitní provedení přináší více starostí a větší náklady na údržbu, opravy a energie během 

provozu budovy. Méně kvalitní provedení tak sice znamená nižší pořizovací náklady, 

ale při porovnání nákladů za dobu životnosti stavby, může být nakonec dražší. Z toho zároveň 

plyne, že je výhodné pro investory soukromé i veřejné vyžadovat při podání nabídek ocenění 

zakázky ve funkčních dílech. Z hlediska zhotovitele je postačující kalkulace nákladů 

dle stávajícího systému podle TSKP. Nicméně i zhotovitelům je doporučeno osvojit si 

oceňování funkčními díly, protože veřejní zadavatelé budou mít po schválení nového ZVZ 

možnost vyžadovat výpočet nákladů životního cyklu. Zároveň pokud dodavatel stavby 

poskytuje ocenění zakázky funkčními díly, může jít o zajímavou výhodu v konkurenčním boji 

a výraz odborné erudice v očích investora a to i soukromého. 

 

Velkou nevýhodou FD je, že dnes není vytvořena cenová soustava. Její vytvoření je 

pravděpodobně „během na dlouhou trať“. Dnešní možnosti umožňují sestavit klasický rozpočet 

podle TSKP a ten následně agregovat podle FD. Agregace musí probíhat ručně pro každou 

položku a je možná v programech BUILDpower S a euroCALC. Oceňovací software KROS 

plus strukturování dle FD neumožňuje. 
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Při dosavadní absenci datové základny FD se pro účely cenové statistiky jeví zajímavé vytvořit 

jakýsi „převodník“ nebo alespoň popsat vazby mezi číselníky TSKP a FD, jak o tom pojednává 

kapitola 9. Hlubší zkoumání obou číselníků však přináší z hlediska vytvoření převodníku 

takové množství úskalí, které tuto snahu dostává na samotnou hranici proveditelnosti, spíše 

za ní. 

 

Druhá oblast, ve které dochází k výrazným změnám po přijetí nové výše zmíněné legislativy, 

je postupný posun k elektronizaci procesů zadávání veřejných zakázek a časem snad 

i elektronizaci komunikace s úřady samosprávy při územním a stavebním řízení. V souvislosti 

s tím dnes zaznamenává mimořádný rozmach informační modelování budov (BIM). BIM je 

o částečné změně stávajících procesů ve stavební branži. BIM se dostává do popředí především 

z důvodu, že pro erudované rozhodování jsou potřeba sofistikované informace v adekvátním 

množství. Tudíž již nestačí klasické 2D výkresové dokumentace, dokonce ani 3D modely. 

Poptávka je po 3D informačních modelech a po intenzivnější spolupráci všech subjektů 

účastnících se na projektu. Cílem spolupráce je sdílení informací pomocí otevřených formátů 

(např. IFC). Tím dochází k elektronizaci komunikace a celého procesu, jak k němu „nabádá“ 

nová evropská a potažmo české legislativa. 

 

BIM zároveň může být i pomyslným „oslím můstkem“ k funkčním dílům. Pomocí těch je 

možné kalkulovat náklady oprav a údržby. BIM pak může významně dopomoci k lepším 

návrhům budov z hlediska energetické náročnosti, protože informační model umožnuje 

výpočtové simulace. 3D BIM model zároveň generuje základní kubatury zakreslených prvků 

již v prvopočátcích návrhu stavby. Tím umožňuje již v brzkých fázích, kdy se rozhoduje 

o projektovém záměru, přesnější kalkulaci nákladů na pořízení. Ovšem nemusí zůstat u nákladů 

na pořízení. Jestliže bude k dispozici datová základna funkčních dílů pro „rychlé rozpočtování“, 

jak již dnes existuje ve formě RYRO dle TSKP od firmy ÚRS. Taková datová základna může 

přinést relativně přesné ocenění zakázky ve FD a zároveň možnost kalkulovat pomocí FD 

náklady oprav. BIM model pak může dopomoci k výpočtu energetické náročnosti pomocí 

simulací, jak již bylo zmíněno. Právě popsané je záležitostí budoucnosti a teprve se ukáže, 

zda jde o reálnou možnost nebo spíše o přání s nesofistikovanými výpočetními výstupy. 

Nicméně popsaná „metodika“ má ambici při výpočtu relevantně pokrýt náklady celého 

životního cyklu staveb. 
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14 Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

TSKP Třídník stavebních konstrukcí a prací 

TSKP-stat TSKP pro statistiku – pro stanovování cenových indexů 

FD Funkční díl 

VŠKP Vysokoškolská kvalifikační práce 

BIM Building Information Modelling (Informační modelování budov) 

CZ-CC Česká verze mezinárodní Classification of Types of Constructions 

CZ-CPA Česká verze mezinárodní Classification of Product by Activities 

SKP Standardní klasifikace produkce 

JKSO Jednotná klasifikace stavebních objektů 

D+M Dodávka a montáž 

Uw Součinitel prostupu tepla danou konstrukcí 

SSD Skupina stavebních dílů 

SD Stavební díl 

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 

ČR Česká republika 

EU Evropská unie 

ZVZ Zákon o veřejných zakázkách 

PČR Parlament České republiky 

bSI buildingSMART International 

ISO International Standard Organization 

IFC Industry Foundation Classes 

3D 3 dimenze prostoru 

RYRO Rychlé rozpočtování 

HOK Hellmuth, Obata & Kassabaum, International – celosvětová organizace 

architektů a inženýrů 

PD Projektová dokumentace 

ÚRS Ústav racionalizace ve stavebnictví 

ŽC Životní cyklus 

DF Diskontní faktor  



77 

 

15 Seznam obrázků 
 

Obrázek 1 – Rozdělení nákladů životního cyklu stavby .......................................................... 20 

Obrázek 2 – Schéma procesu údržby ....................................................................................... 21 

Obrázek 3 – Popis Otevřené zahrady ....................................................................................... 23 

Obrázek 4 – Východní pohled na trojdomek ........................................................................... 27 

Obrázek 5 – Vyvolání funkce uživatelského dílu a definice struktury třídníku FD ................ 29 

Obrázek 6 – Ruční zařazení položky do FD............................................................................. 30 

Obrázek 7 – Zobrazení rozpočtu ve struktuře FD .................................................................... 30 

Obrázek 8 – Export rozpočtu ve FD pomocí tiskové šablony uživatelských dílů ................... 31 

Obrázek 9 – Ruční zatřídění položky do FD ............................................................................ 32 

Obrázek 10 – Zobrazení rozpočtu ve struktuře FD .................................................................. 33 

Obrázek 11 – Vyvolání funkce „export do souboru“ ............................................................... 34 

Obrázek 12 – Zatřízení položky dle Q SfB .............................................................................. 35 

Obrázek 13 – Přidání třídníku FD a definice jeho struktury .................................................... 36 

Obrázek 14 – Definice HTK v kartě zakázky .......................................................................... 36 

Obrázek 15 – Uživatelské prostředí online aplikace pro výpočet BLCC................................. 40 

Obrázek 16 – Dřevěné Eurookno natura 68 ............................................................................. 44 

Obrázek 17 – Plastové okno Vekra Prima ............................................................................... 45 

Obrázek 18 – Profilové systémy plastových oken ................................................................... 47 

Obrázek 19 – Hliníkové okno Futura standard ........................................................................ 48 

Obrázek 20 – Položky FD 110 včetně uvedení zařazení dle TSKP ......................................... 51 

Obrázek 21 – Procesy sdružené v BIM .................................................................................... 56 

Obrázek 22 – Úrovně projektování a procesů sdílení informací ve stavebnictví ..................... 57 

Obrázek 23 – MacLeamy Curve – srovnání klasického projektování a BIM procesu............. 65 

  



78 

 

16 Seznam tabulek 
 

Tabulka 1 – Klasifikace užívané ve stavebnictví v ČR ............................................................ 12 

Tabulka 2 – Třídění FD do 3. úrovně ....................................................................................... 24 

Tabulka 3 – Příklady zatřídění položek TSKP do kódu třídění FD ......................................... 26 

Tabulka 4 – Vstupní údaje pro výpočet BLCC ........................................................................ 38 

Tabulka 5 – Legenda ke vzorci pro výpočet BLCC ................................................................. 39 

Tabulka 6 – Přehled FD trojdomku – údaje pro výpočet nákladů na opravy ........................... 40 

Tabulka 7 – Výpočet nákladu FD 500 v třicetiletém životním cyklu budovy ......................... 42 

Tabulka 8 – Souhrn nákladů v třicetiletém životního cyklu stavby ......................................... 42 

Tabulka 9 – BLCC dřevěných oken v padesátiletém životním cyklu ...................................... 45 

Tabulka 10 – BLCC plastových oken třídy A v padesátiletém životním cyklu ....................... 47 

Tabulka 11 – BLCC plastových oken třídy B v padesátiletém životním cyklu ....................... 48 

Tabulka 12 – BLCC hliníkových oken v padesátiletém životním cyklu ................................. 49 

Tabulka 13 – Souhrn výsledků výpočtů BLCC pro materiálové varianty ............................... 49 

Tabulka 14 – Návrh převodníku TSKP do FD pro SSD 1 a 2 ................................................. 52 

Tabulka 15 – Návrh převodníku TSKP na FD ......................................................................... 53 

Tabulka 16 – Souhrn přínosů a možných komplikací zavedení BIM v ČR ............................. 60 

 

  



79 

 

17 Seznam příloh 
 

Příloha č. 1 – Průvodní zpráva – objekt A 

Příloha č. 2 – Souhrnná technická zpráva trojdomku 

Příloha č. 3 – Vybraný výkres stavební části trojdomku – Výpis truhlářských výrobků 

Příloha č. 4 – Zadávací rozpočet případové studie z BUILDpower ve struktuře TSKP 

Příloha č. 5 – Rozpočet ve struktuře FD vytvořený v euroCALCu 

Příloha č. 6 – Podrobný výpočet nákladů oprav a údržby funkčních dílů v třicetiletém období 

životního cyklu budovy 

  



80 

 

Příloha č. 1/1 

Název stavby:  TROJDOMEK HOLEŠOV 

 

Místo stavby: parc. číslo: 62, 24, 32/4, 32/5, k. ú. Přílepy 

 

Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení 

 

Stavebník:  RAPOS, spol. s r.o., Nerudova 325, 769 01 Holešov 

   Tel.: 573 398 311, 573 398 312, Fax.: 573 398316 

   IČ: 25504487, DIČ: CZ25504487 

 

Projektant:  Musil, Hybská – architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno 

 Ing. Pavel Truhlář 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROJDOMEK HOLEŠOV – OBJEKT A 

 

A  -  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
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Příloha č. 1/2 
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2/ Základní údaje charakterizující stavbu 

3/ Ochranná pásma a chráněná území 
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5/ Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

6/ Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

7/ Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 

území 

8/ Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

9/ Statistické údaje 

10/ Přehled výchozích podkladů 

11/ Přehled majitelů, provozovatelů a uživatelů 
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Příloha č. 1/3 

1/  Identifikační údaje:  

Stavba: 

název        TROJDOMEK HOLEŠOV 

místo        Přílepy 

p.č.   parc. číslo: 62, 24, 32/4, 32/5,  

katastr.  území   Přílepy u Holešova;736058 

určení   Bydlení 

charakter     Novostavba 

zahájení     09/2009 

ukončení     06/2011 

 

Stavebník, Investor: 

  RAPOS, spol. s r.o., Nerudova 325, 769 01 Holešov 

  Tel.: 573 398 311, 573 398 312, Fax.: 573 398316 

  IČ: 25504487, DIČ: CZ25504487 

 

Projektant:  

Architektonický návrh:  

Musil, Hybská – architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno 

  Ing. arch Jan Pešák 

  tel:  +420 543 217 356-7 

+420 739 275 355 

e-mail:  pesak@mhatelier.cz 

 

Stavební část:   

Musil, Hybská – architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno 

Ing. Pavel Truhlář 

tel:  +420 543 217 356-7 

+420 776 686 505  

e-mail:  truhlar@mhatelier.cz 

 

Požárně bezpečnostní řešení: 

Ing. Zuzana Dorazilová, Ivanovické nám. 28 a, 620 00 Brno,  

mobil : 604 510 881 e-mail: z.dorazilova@seznam.cz 

 

Statické řešení stavba: 

Ing. Vladimír Kratochvíl, Lužná 41, 617 00 Brno,  

mobil : 603 180 890  mail : kratochvil.vl@volny.cz   

 

Zdravotně technické instalace – kanalizace, vodovod: 

Pavel Zeman – projekty kanalizace, voda, plyn 

  IČO: 181 34 807, Chrpová 9, 614 00  Brno 

Kancelář: Čechýňská 16, Brno; tel: 543 255 232 

mailto:z.dorazilova@seznam.cz
mailto:kratochvil.vl@volny.cz
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Příloha č. 1/4 

Zařízení pro vytápění budovy : 

TOP-KLIMA, spol.  s  r. o.,  Skryjova 4,  61400 Brno,  

pracoviště Okružní 29a, 63800 Brno  

Ing. Ivo Šťastný, mobil : 603 533 910, e-mail: istastny@volny.cz 

    

Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskovody : 

Bedřich Raida, nám. 28.října 24, 602 00 Brno,  

Tel : 545 579 284, mail : raida@seznam.cz  

 

Dodavatel:   

Stavba bude provedena dodavatelsky firmou: 

  RAPOS, spol. s r.o., Nerudova 325, 769 01 Holešov 

  Tel.: 573 398 311, 573 398 312, Fax.: 573 398316 

  IČ: 25504487, DIČ: CZ25504487 

 

 

2/  Základní údaje charakterizující stavbu: 
 

I/ Charakteristika území: 

Rodinný dům – objekt A je krajním domem novostavby tří řadových rodinných 

domů. Novostavba je umístěna v zastavěné části obce Přílepy. Rodinné domy jsou 

navrženy na parcelách číslo: 62, 24, 32/4, 32/5, k. ú. Přílepy, které jsou ve vlastnictví 

stavebníka. Řešené parcely jsou přístupné z místní komunikace. Objekty budou 

napojeny na inženýrské sítě podzemními přípojkami a novými zpevněnými plochami 

na místní komunikaci.  

Součástí parcel jsou již vybudované garáže.  
 

II/  Architektonické a dispoziční řešení:  

Soubor tří rodinných domů je řešen jako kompaktní hmota v řadě stojících objektů, 

kopírujících hranici parcel. Objekt A je navržen jako jednopodlažní zděný dům 

s obytným podkrovím s úpravou z hladké omítky s prolisy ve fasádě, které budou 

vyplněny vodě odolnou překližkou s dodatečnou povrchovou úpravou. Výplně otvorů 

budou z lakovaných euro profilů, střecha bude z eternitu s oplechovanými vikýři z TiZn 

plechu, stejně jako ostatní klempířské výrobky. Domy budou materiálově i barevně 

jednotné. 

  

Popis objektu A: 

Dispozice objektu je navržena tak, aby umožňovala etapizaci výstavby – první 

podlaží může být dispozičně vyřešeno jako 2+kk, přičemž v sociální zázemí bude 

provedena příprava pro napojení pračky apod., tak aby mohlo sloužit i jako technická 

místnost, zároveň je možné po demontáži montované příčky zvětšit obytný prostor a v 1. 

podlaží ponechat dispozici 1+kk. 

Hlavní vstup do objektu se nachází v prvním podlaží a je bezbariérový. Zpevněné 

plochy a přístupové komunikace jsou řešeny ve výkresové části. Do objektu se vstupuje 

přes zádveří s čistící kobercovou zónou, kterým se projde do centrální haly. Hala je 

mailto:raida@karneval.cz
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Příloha č. 1/5 

spojovacím prvkem mezi obytným prostorem, případně ložnicí a sociálním zázemím. 

V hale se nachází vestavěná skříň s prostorem pro umístění turbo kotle. Obývací prostor 

může být rozdělen dle požadavku uživatelů na dva prostory, přičemž v jedné části může 

být ložnice a ve druhé obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem. Případná dělící 

příčka bude provedena po podlahách ze sádrokartonu pro snadnou demontáž. V celém 

obytném prostoru bude na podlaze laminátová podlaha stejně jako v hale. V  sociálním 

zázemím s toaletou, umývadlem a sprchovým koutem bude na podlaze keramická 

dlažba, stěny budou obloženy po parapet bělninovým obkladem 

Podkroví je přístupné přímočarým jednoramenný schodištěm z obytného prostoru 

ústícím do chodby, ze které jsou vstupy do dvou pokojů a koupelny s toaletou, vanou a 

umývadlem.  
 

III/  Stavebně technické  řešení: 

Základové konstrukce jsou pasy z prostého betonu, objekt je zděný z keramických 

tepelně izolačních tvárnic. Vnitřní příčky, překlady a vodorovné nosné konstrukce jsou 

rovněž z keramického systému (např. Porotherm). Krov domu je hambálkový 

s výměnami pro střešní vikýře. Krytina je z eternitových šablon, vikýře jsou 

oplechovány TiZn plechem. TiZn plech je použit u veškerých klempířských výrobků. 

Výplně otvorů jsou z  třívrstvé smrkové lamely napojované, opatřené tlakovou 

impregnací s čirým, tepelně izolačním dvojsklem. Schodiště objektu je navrženo 

schodnicové, schodnice ze svařovaných tenkostěnných profilů se stupni z masivu bez 

podstupnic. Oboustranné zábradlí výšky nejméně 900mm bude opatřeno svislými prvky 

s dřevěným madlem. Hygienické místnosti a kuchyňský kout budou opatřeny odolnou, 

voděodolnou, umyvatelnou úpravou v předepsaném rozsahu (např. bělninovým 

obkladem nebo nátěrem). Všechny obytné místnosti budou přímo větrané, 

v kuchyňském koutu bude instalován odsavač par. Vytápění objektu je řešeno 

plynokotlem.    
 

Bude zřízena přípojka splaškové kanalizace napojena na stávající kanal. – viz PD ZTI. 
 

Dešťové vody budou svedeny do akumulační nádrže a dále napojeny na jednotný 

kanalizační řád obce – viz PD ZTI. 
 

Dále bude zřízena zemní elektro přípojka NN.  
 

Zřízení plynovodní přípojky viz samostatná část PD. 
 

2.1/  Pozemky pro výstavbu: 

Číslo parcely 
Využití Vlastník 

Rodinný dům, zpevněné plochy, dešťová kanalizace 

st. 62 zbořeniště RAPOS, spol. s r.o., Nerudova 325, Holešov, 769 01 

24 zahrada RAPOS, spol. s r.o., Nerudova 325, Holešov, 769 01 
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32/4 
manipulační 

plocha 
RAPOS, spol. s r.o., Nerudova 325, Holešov, 769 01 

32/5 
manipulační 

plocha 
RAPOS, spol. s r.o., Nerudova 325, Holešov, 769 01 

Příjezdová komunikace 

32/2 
ostatní 

komunikace 
OBEC PŘÍLEPY, Přílepy, 769 01 

 

2.2/  Pozemky sousední: 

Číslo parcely Využití Vlastník 

32/3 
manipulační 

plocha 

Macek Milan a Macková Alena 

Přílepy 156, Přílepy, 769 01 

st. 64/1 
zastavěná plocha 

a nádvoří 

Milan Macek, Přílepy 156, Přílepy, 769 01 

Rudolfa Macková, Přílepy 13, Přílepy, 769 01 

Petra Suchánková, Bílavsko 106, Bystřice Pod 

Hostýnem, 768 61 

25 zahrada 
Ludmila Šarmanová, Spojené státy 

Marie Šarmanová, Spojené státy 

26 zahrada 
Olga Mikulíková, Masarykova 1380, Holešov, 

Holešov, 769 01 

 

3/  Ochranná pásma a chráněná území: 

Při výstavbě nutno respektovat dle příslušných norem, ustanovení a vyhlášek ochranná 

pásma jednotlivých inženýrských sítí. Jedná se o podzemní inženýrské sítě splaškové 

kanalizace, vodovodního řádu, elektro NN, plynovodu a sdělovacích kabelů.  
 

4/  Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: 

Na stavební parcele č. 62 v místě budoucí stavby bude proveden radonový průzkum, 

jehož závěry budou respektovány v další části PD doplněné o případná opatření. Měření 

budou předložena ke kolaudaci. 

Objekt bude napojen na místní komunikaci na parcele 32/2 ve správě obce Přílepy.  
 

Technická infrastruktura 

Přípojka splaškové kanalizace: 

Objekt RD bude přípojkou napojen na kanalizační síť obce – viz samostatná část PD. 
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Příloha č. 1/7 

Dešťová kanalizace + vsakovací jímky: 

Voda ze střech je svedena klempířskými svody přes lapače střešních splavenin do 

jednotlivých větví dešťové kanalizace.  Na řešeném pozemku bude pro tuto vodu zajištěno 

zasakování pomocí vsakovacích jímek – viz samostatná část projektové dokumentace 
 

Vodovodní přípojka: 

Objekt RD bude vodovodní přípojkou napojen na vodovodní řád – viz samostatná část PD. 
 

Elektropřípojka NN 

Objekt RD bude napojen podzemní přípojkou NN na distribuční síť vedení NN.  
 

Plynovodní přípojka NTL 

Objekt RD bude napojen podzemní přípojkou k vedení NTL 

Vytápění objektu a ohřev TUV – zajišťuje kombinovaný kotel na plyn v provedení turbo.  

 

5/  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů:  

viz. příloha číslo 1 

 

6/  Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. 

 

7/  Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 

území 

Stavba nemá věcné a časové vazby na okolní výstavbu. 

 

8/  Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Na pozemku stavebníka bude zřízena mobilní buňka, která bude využita po dobu stavby RD 

jako objekt zařízení staveniště – šatna pro pracovníky a pro uskladnění nářadí a drobných 

stavebních materiálů. 
 

Výstavba bude započata sejmutím ornice v ploše staveniště a uložena pro následné terénní 

úpravy na pozemku stavebníka. Následovat bude provedení výkopů pro základové pasy, 

provedení ležaté kanalizace, betonáž základů, zdění hrubé stavby, provedení stropu, po vyzdění 

půdní nadezdívky bude proveden krov domu a položení střešní krytiny po natažení pojistné 

střešní izolace, následovat bude osazení výplní otvorů, vylití hrubých konstrukcí podlah po 

napojení hydroizolace, po provedení vnitřních zdravotechnických instalací a rozvodů slabo a 

silno proudů budou provedeny omítky a další dokončovací práce PSV. Na závěr bude vystavěno 

oplocení objektu a provedeny terénní úpravy pozemku včetně vnějších zpevněných ploch – 

odstavného parkovacího stání, chodníků, okapového chodníčku a obytné terasy.  

 

Projekt pro stavební povolení  12/1995 

Zahájení stavby 09/2009 

Ukončení stavby 09/2011 

Doba výstavby 24 měsíců 
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9/  Statistické údaje 

Předpokládané náklady stavby:  
a) rodinný dům      3 900 000,-  

 

Kapacity: 

a) počet bytových jednotek    1 

b) garážová stání      1 

c) počet odstavných parkovacích stání na pozemku 1 

 

Plochy, objemy: 

a) plocha pozemku  

parc. č. 62      383 m2 

parc. č. 24      371 m2 

 parc. č. 32/4      33 m2 

 parc. č. 32/5      101 m2 

b) plocha zařízení staveniště    80 m2 

c) plocha řeš. území     888 m2 

d) plocha podlažní RD - 1. podlaží   63,55 m2 

- podkroví   59,40 m2 

e) zastavěná plocha RD     80,60 m2 

g) komunikace – zpevněné plochy   30,00 m2 

f) obestavěný prostor RD    511,55 m3 

 

10/  Přehled výchozích podkladů 

Výškopisné a polohopisné zaměření pozemku 

Kopie katastrální mapy 

 

11/  Přehled majitelů, provozovatelů a uživatelů 

RAPOS, spol. s r.o., Nerudova 325, Holešov, 769 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Brně, duben 2009               vypracoval:  Ing. Pavel Truhlář 
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Příloha č. 2/1 

Název stavby:  TROJDOMEK HOLEŠOV 

Místo stavby: parc. číslo: 62, 24, 32/4, 32/5, k. ú. Přílepy 

Stupeň: Dokumentace pro  stavební povolení 

Stavebník:  RAPOS, spol. s r.o., Nerudova 325, 769 01 Holešov 

   Tel.: 573 398 311, 573 398 312, Fax.: 573 398316 

   IČ: 25504487, DIČ: CZ25504487 

Projektant:  Musil, Hybská – architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno 

 Ing. Pavel Truhlář, Ing. arch. Jan Pešák 

 

 

 

 

 

 

 

TROJDOMEK HOLEŠOV 

 
B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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Příloha č. 2/2 

 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA – část stavební 
 

I/ Charakteristika území: 

Novostavby tří rodinných domů se nachází v zastavěné části obce Přílepy. Rodinné domy 

jsou navrženy na parcelách číslo: 62, 24, 32/4, 32/5, k. ú. Přílepy, které jsou ve vlastnictví 

stavebníka. Řešené parcely jsou přístupné z místní komunikace. Objekty budou napojeny 

na inženýrské sítě podzemními přípojkami a novými zpevněnými plochami na místní 

komunikaci.  

Součástí parcel jsou již vybudované garáže. 
 

II/  Architektonické a dispoziční  řešení:  

Soubor tří rodinných domů je řešen jako kompaktní hmota v řadě stojících objektů, 

kopírujících hranici parcel. Dva objekty mají stejnou podlahovou plochu, třetí dům svírající 

s nimi tupý úhel je nepodstatně větší. Objety jsou navrženy jako jednopodlažní s vestavěným 

podkrovím. Střecha je sedlová s průběžným hřebenem rovnoběžným s místní komunikací. 

Jedná se o zděné objekty s povrchovou úpravou z hladké omítky s prolisy ve fasádě, které 

budou vyplněny vodě odolnou překližkou s dodatečnou povrchovou úpravou. Výplně otvorů 

budou z lakovaných euro profilů, střecha bude z eternitu s oplechovanými vikýři z TiZn plechu, 

stejně jako ostatní klempířské výrobky.  
 

Domy jsou rozděleny na objekty A, B a C. Dispozičně jsou řešeny obdobně, pouze objekt 

C je navíc vybaven šatnou přístupnou ze zádveří. 
 

Popis dispozice rodinných domů dle objektu A: 

Hlavní vstup do objektu se nachází v prvním podlaží a je bezbariérový. Zpevněné plochy 

a přístupové komunikace jsou řešeny ve výkresové části. Do objektu se vstupuje přes zádveří 

s čistící kobercovou zónou, kterým se projde do centrální haly. Hala je spojovacím prvkem 

mezi obytným prostorem, případně ložnicí a sociálním zázemím. V hale se nachází vestavěná 

skříň s prostorem pro umístění turbo kotle. Obývací prostor může být rozdělen dle požadavku 

uživatelů na dva prostory, přičemž v jedné části může být ložnice a ve druhé obývací pokoj 

s jídelnou a kuchyňským koutem. Případná dělící příčka bude provedena po podlahách ze 

sádrokartonu pro snadnou demontáž. V celém obytném prostoru bude na podlaze laminátová 

podlaha stejně jako v hale. V  sociálním zázemím s toaletou, umývadlem a sprchovým koutem 

bude na podlaze keramická dlažba, stěny budou obloženy po parapet bělninovým obkladem 
 

Podkroví je přístupné přímočarým jednoramenný schodištěm z obytného prostoru ústícím 

do chodby, ze které jsou vstupy do dvou pokojů a koupelny s toaletou, vanou a umývadlem.  
 

III/  Stavebně technické  řešení: 

Základové konstrukce jsou pasy z prostého betonu, objekt je zděný z keramických tepelně 

izolačních tvárnic. Objekty jsou navzájem po celé styčné ploše dilatovány, včetně základových 

konstrukcí, dilatace bude tvořena deskami z PPS tl. min. 20mm. Vnitřní příčky, překlady 

a vodorovné nosné konstrukce jsou rovněž z keramického systému (např. Porotherm). Krov 

domu je hambálkový s výměnami pro střešní vikýře. Krytina je z eternitových šablon, vikýře 

jsou oplechovány TiZn plechem. TiZn plech je použit u veškerých klempířských výrobků. 
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Příloha č. 2/3 

Výplně otvorů jsou z  třívrstvé smrkové lamely napojované, opatřené tlakovou impregnací 

s čirým, tepelně izolačním dvojsklem. Schodiště objektu je navrženo schodnicové, schodnice 

ze svařovaných tenkostěnných profilů se stupni z masivu bez podstupnic. Oboustranné zábradlí 

výšky nejméně 900mm bude opatřeno svislými prvky s dřevěným madlem. Hygienické 

místnosti a kuchyňský kout budou opatřeny odolnou, voděodolnou, umyvatelnou úpravou 

v předepsaném rozsahu (např. bělninovým obkladem nebo nátěrem). Všechny obytné místnosti 

budou přímo větrané, v kuchyňském koutu bude instalován odsavač par. Vytápění objektu je 

řešeno plynokotlem.  
 

IV/ Technická zpráva: stavební část 
 

1/  Zemní práce: 

 zemní práce spojené s prováděním výkopu základových pasů  

 zemní práce pro provedení inženýrských sítí 

 

2/  Betonové konstrukce: 

 provedení betonových základových pasů z betonu C12/15 – do pasů bude vložen FeZn  

pásek jednotné zemnící soustavy 

 provedení podkladních betonů v úrovni podkladní konstrukce z betonu C12/15 

 provedení betonových mazanin ve skladbách podlahových konstrukcí  - pevnost betonu dle 

technologických požadavků výrobce zvoleného typu stropní konstrukce 

 provedení betonových zálivek stropů složených z nosníků a vložek z uceleného systému 

(např. Porotherm) - pevnost betonu dle technologických požadavků výrobce zvoleného typu 

stropní konstrukce 

 dobetonování parapetů výplní otvorů 

 provedení ŽB věnců - beton C20/25 ocel Vø12, třmínky Eø6 krytí 20 mm 

 

3/  Zděné konstrukce: 

 vyzdění obvodových konstrukcí v 1. a 2. podlaží z cihel POROTHERM 44 Si tl. 450mm na 

tepelně izolační maltu – při zdění je třeba dodržet technologické postupy stanovené 

výrobcem! Obvodové stěny jsou omítány jádrovou omítkou, na vnitřní straně vápennou 

štukovou tl. 15mm (popř. jednovrstvou omítkou). Tepelný odpor zdiva bez omítek je R= 

4,01 m2KW-1. 

 vyzdění obvodových konstrukcí v 1. podlaží z cihel POROTHERM 40 Si tl. 400mm na 

tepelně izolační maltu – při zdění je třeba dodržet technologické postupy stanovené 

výrobcem! Obvodové stěny jsou omítány jádrovou omítkou, na vnitřní straně vápennou 

štukovou tl. 15mm (popř. jednovrstvou omítkou). Tepelný odpor zdiva bez omítek je R= 

4,01 m2KW-1. 

 vyzdění vnitřních nosných zdí ze systému POROTHERM – tvarovky POROTHERM 25 

P+D, vyzdění společných štítových stěn – stěny budou navzájem dilatovány deskami z PPS 

tl. 20mm 

 vyzdění příček z tvarovek Porotherm 8,0 – u otvorů pro vnitřní dveře s obložkovou zárubní 

osazeny typové překlady (nejsou obsahem výpisů překladů), výška otvorů je pro dveřní 

křídla 19700 mm + obložkovou zárubeň v = 2020 mm 

 

5/  Komíny: 

 odvod spalin od turbokotle bude vyveden typovou trubkou nad střešní plášť objektu  
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Příloha č. 2/4 

6/  Stropní konstrukce: 

 stropní konstrukce jsou navrženy ze systému POROTHERM (případně obdobného výrobce), 

keramické tvarovky MIAKO vkládané do nosníků POROTHERM – během provádění musí 

být dodrženy veškeré technologické postupy stanovené výrobcem! (zejména bednění a 

podepření stropu, uložení nosníků, provedení výztuže ...) 

 tl. stropní konstrukce je 250mm a jsou použity stropní vložky MIAKO 19/62,5 19/50 a 8/50; 

délky stropních nosníků jsou 5,00m, 4,25m a 2,25m. 

 betonová zálivka stropu  - beton C20/25 

 

7/  Schodiště: 

 Schodiště mezi 1. podlažím a podkrovím má 16 stupňů, šířka schodišťového stupně je 260 

mm, výška 182,5 mm, šířka schodišťového ramene je 900 mm 

 Schodiště je přímočaré, jednoramenné z ocelových tenkostěnných ocelových uzavřených 

svařovaných profilů 80x40mm tl. stěny 3mm 

 Stupně budou tvořeny z masivu + dýha, bez podstupnic 

 

8/  Ocelové konstrukce: 

 ocelová výztuž v ŽB věncích – V Ø12mm, třmínky ocelové, E Ø 6mm po cca 200mm  

 Ocelové tenkostěnné profily schodnic schodiště 

 Ocelové kotvící prvky (hřebíky, šrouby, svorníky, ocelová pásovina) 

 

9/  Omítky:   

 vnitřní omítky vápenné štukové s použitím rohových lišt (materiálově odlišné plochy – 

například styk keramických nosníků a ocelových překladů - celoplošně potaženy rabitzovým 

pletivem s přesahem 500mm)  

 venkovní omítka hladká, tepelně izolační tl. 30 mm. 

 

10/  Obklady a povrchové úpravy: 

 bělninové obklady WC a koupelen, typ, formát, způsob kladení a barva spárovacího tmele 

bude upřesněna při provádění stavby 

 venkovní dlažba – betonová dlažba v místě odstavného garážového stání 

 terasa ze dřeva určeného pro exteriérové použití 

 

11/  Izolace proti vodě: 

 technologická folie např. ve skladbách podlah, střech (PE fólie) 

 hydroizolace proti zemní vlhkosti bude pečlivě provedena, prostupy hydroizolací budou 

opatřeny manžetami a utěsněny – z výsledků radonového měření vyplývá střední radonové 

riziko – bude použita hydroizolace s odpovídající odolností, veškeré prostupy budou 

provedeny se zvláštní pečlivostí! 

 parotěsná fólie nad deskami SDK 

 pojistná hydroizolace ve střešním plášti – difúzně propustná fólie 

 

12/  Izolace tepelné a akustické: 

 zateplení ŽB věnců a překladů – polystyren tl. 70 mm 

 zateplení věnce v úrovni stropní konstrukce – polystyren tl. 120mm 

 tepelná izolace ve skladbě podlah nad terénem – anhydrit vždy oddělen separační PE fólií 

– tepelná izolace tl. 100 mm – např. EPS T 3500 
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Příloha č. 2/5 

 tepelná izolace ve skladbě podlah podkroví - anhydrit vždy oddělen separační PE fólií 

– tepelná a zvuková (kročejová) izolace tl. 20 mm – např. EPS T 3500 

 tepelná izolace mezi vaznice tl. 160 – např. ORSIL M 

 tepelná izolace pod vaznice tl. 1 x 60mm – např. ORSIL M 

 Pásky pro pružné oddělení konstrukce podlahy od svislých stěn a průchodů stropní 

konstrukcí 
 

13/  Podlahové konstrukce: 

skladby jsou uvedeny ve výkresové části 

 plovoucí podlaha - směr kladení bude určen dle zvoleného vzorku  

 vnitřní dlažba – kladeno na průběžnou spáru 

 při provádění musí být dbán zřetel na technické a technologické požadavky stanovené 

výrobci podlahových krytin, zejména vlhkost a rovinnost podkladu 
 

14/  Montované konstrukce: 

tabulky montovaných výrobků jsou součástí prováděcí dokumentace 

 předsazená sádrokartonová stěna na CW profily pro umyvadla, sprchový kout a závěsná wc 

a vestavěnými splachovači; opláštění bude provedeno sádrokartonem do vlhkého prostředí 

– místnosti 202. Alternativně lze po dohodě se stavebníkem provést vyzdívané instalační 

předstěnky 

 sádrokartonový strop nad podkrovím – montáž na zavěšenou kovovou konstrukci v jedné 

rovině, v prostorech s vlhkým prostředím použití SDK desek vhodných do vlhkého 

prostředí; sádrokartonový strop bude splňovat požadavky požární zprávy 
 

15/  Tesařské konstrukce: 

 provedení dřevěného krovu ze smrkového řeziva – opatřeného nátěrem proti plísním a 

dřevokazným houbám, pozednice zajištěny proti vodorovným silám přikotvením 

chemickými kotvami FISHER do ŽB věnce, vazníky budou pečlivě kotveny k pozednici 

 plnoplošné bednění krovu bude z impregnovaných OSB desek tl. 18 mm nebo ze smrkových 

prken tl. 24 mm 
 

16/  Klempířské konstrukce: 

tabulky klempířských výrobků jsou součástí prováděcí dokumentace 

 oplechování podokenníků ve fasádě – součást dřevěných oken (viz. výpis truhlářských 

výrobků) 

 oplechování prostupů střechou, oplechování komínu, dešťové svody a okapy, oplechování 

střechy nad vstupem, oplechovaní vikýřů 

pozn.: při kladení titanzinkového plechu je třeba dodržet technologické teploty! 
 

17/ Střešní krytina: 

 střešní krytina bude z eternitu na střešní latě 

 střešní krytina vikýřů, včetně čel i boků bude z pásů TiZn plechu na stojatou dvoufalcovou 

drážku. Plechová krytina bude provedena na typovou fólii - DÖRKEN DELTA – TRELA 
 

18/  Kovové, pasířské, zámečnické konstrukce: 

 revizní dvířka do SDK předstěnek 300x300 mm  
 rohožka ocelová s rámem u vstupních dveří 

 zábradlí francouzských oken – zábradlí bude do výšky min 1,0 m nad podlahou podkroví 
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Příloha č. 2/6 

19/  Truhlářské konstrukce:  

tabulky truhlářských výrobků jsou součástí prováděcí dokumentace 

 dřevěné výplně otvorů ve fasádě – třívrstvá lamela smrková bez napojování, povrchová 

úprava – lazurovací lak, eloxovaná AL okapnice – výplně otvorů ve fasádě budou barevně a 

materiálově jednotné 

 typová dveřní křídla do dřevěných obložkových zárubní  

 stupnice schodiště 

 madlo zábradlí schodišťového prostoru 
 

20/  Zasklívání: 

specifikace uvedeny v tabulkách výrobků 

 zasklení výplní otvorů ve fasádě sklem DITHERM se sklem PLANIBEL, Součinitel 

prostupu tepla bude maximálně 1,1. 

 zasklení vnitřních výplní sklem FLOAT – čirým a pískovaným s úpravou proti znečištění 
 

21/  Malby, nátěry: 

 disperzní nátěry stěn v interiéru – barevný odstín polární bílá (pro disperzní malby nejsou 

stěny pačokovány!) 

 nátěry truhlářských výrobků – výplně ve fasádě - lazurovací lak  

 vnitřní dřevěné výplně dubová dýha popř. masiv – polyuretanový lak matný 

 protikorozní nátěry ocelových konstrukcí 

 nátěr prvků krovu proti plísním a dřevokazným houbám 

 difúzní fasádní nátěr – barevný odstín bude upřesněn při provádění stavby s ohledem na 

zvolený typ omítky 
 

22/ Plastové výrobky 

 odvětrací potrubí vč. tvarovek (nadstřešní apod.) 

  

 

Závěrem: 

 Všechny práce musí být prováděny pečlivě a svědomitě, je nutno dodržovat 

technologické postupy, stavební práce musí být prováděny podle vyhlášky ČÚBP č. 

324/1990Sb. a při nepředvídaných okolnostech je nutné neprodleně vyrozumět stavebníka a 

projektanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Brně, duben 2009               Vypracoval:  Ing. Pavel Truhlář 
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Příloha č. 3/1 

Název stavby:  TROJDOMEK HOLEŠOV 

 

Místo stavby: parc. číslo: 62, 24, 32/4, 32/5, k. ú. Přílepy 

 

Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení 

 

Stavebník:  RAPOS, spol. s r.o., Nerudova 325, 769 01 Holešov 

   Tel.: 573 398 311, 573 398 312, Fax.: 573 398316 

   IČ: 25504487, DIČ: CZ25504487 

 

Projektant:  Musil, Hybská – architektonický atelier s.r.o. 

Kopečná 58, 602 00 Brno 

 Ing. arch. Jan Pešák 

 

 

  

 

 

 

TROJDOMEK HOLEŠOV 
 

F01.15    VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ   

 

    

 
 

 

 

 

Poznámka:    

 U všech výrobků nutno sjednotit odstín a typ povrchové úpravy. 

 Skutečné rozměry je nutno doměřit na stavbě, rozměry parapetních desek budou 

zaměřeny po osazení oken. 

 Dodávka stavby zahrnuje výplň otvorů, osazení do PU pěny, tmelení spár mezi 

výrobkem a omítkou akrylovým tmelem, koordinaci s osazením venkovních 

podokeníků a vnitřních parapetních desek, všechny otvory je třeba zaměřit. 
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Příloha č. 3/2 
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Příloha č. 3/3 
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Příloha č. 3/4 
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Příloha č. 4/1 

Ke stavebnímu objektu SO 01 je k dispozici následující položkový rozpočet vytvořený 

ve struktuře TSKP v programu BUILDpower. Celkové pořizovací náklady trojdomku jsou 

8 754 925 Kč. 

 

 

P.č. 

Číslo 
položky Název položky MJ množství 

cena / 
MJ celkem (Kč) 

Díl: 001 Oplocení         
1 900100 Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky  

m 88,00 1 050,00 92 400,00 

2 9001001 Oplocení z dřevěných prken na ocel.kci vč.branek 
m 42,00 835,00 35 070,00 

  Celkem za 001 Oplocení       127 470,00 

Díl: 1 Zemní práce         
3 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m  

m3 108,00 83,70 9 039,60 

4 131201101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3  
m3 310,54 262,50 81 517,59 

5 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3  
m3 23,09 586,00 13 527,81 

6 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3  
m3 43,49 626,00 27 223,11 

7 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3  
m3 77,16 396,00 30 555,80 

8 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m  
m2 42,30 157,50 6 662,25 

9 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m  
m2 42,30 25,20 1 065,96 

10 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m  
m3 292,03 35,50 10 366,91 

11 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 
m ornice m3 108,00 142,00 15 336,00 

12 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 
m  m3 331,50 191,50 63 483,13 

13 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za 
skládku m3 331,50 96,20 31 890,74 

14 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním  
m3 47,22 68,00 3 210,69 

15 174201101R00 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění  
m3 32,08 33,50 1 074,55 

16 175101101V02 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny obsyp 
potrubí pískem vč.dodávky písek kopaný m3 17,50 770,00 13 471,92 

17 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2  
m2 540,00 39,90 21 546,00 

18 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm  
m3 8,75 806,00 7 050,89 

19 460120082R00 Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 pod schod.rameno 
m3 6,24 201,00 1 254,24 

20 631571002R00 Násyp z kameniva těženého 0 - 4, tř. I vyosévky na 
garáži m3 26,86 995,00 26 727,69 

  Celkem za 1 Zemní práce       365 004,88 

Díl: 27 Základy         
21 273313611R00 Beton základových desek prostý B 20 (C 16/20)  

m3 37,02 2 930,00 108 482,66 

22 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí 
svařovanou sítí - drát 6,0  oka 100/100 t 1,48 20 640,00 30 567,84 

23 274272120RT2 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výplň 
tvárnic betonem C 12/15 m2 65,17 848,00 55 262,55 

24 274313611R00 Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20)  
m3 44,16 2 930,00 129 390,27 

25 564251111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm  
m2 25,98 113,00 2 935,91 

  Celkem za 27 Základy       326 639,23 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce         
26 311237437R00 Zdivo z HELUZ brouš.P15, tl. 24 cm, suchá pěna  

m2 301,14 880,00 264 998,80 

27 311237574R00 Zdivo z HELUZ STI broušen., tl. 40 cm, suchá pěna  
m2 295,29 1 413,00 417 241,52 

28 317121025RT2 Osazení překladů keramických sv. do 105 cm 
překlad Porotherm 100 x 23,8 x 7 cm kus 13,00 312,00 4 056,00 

29 317121025RT3 Osazení překladů keramických sv. do 105 cm 
překlad Porotherm 125 x 23,8 x 7 cm kus 16,00 391,50 6 264,00 

30 317121026V02 Osazení překladů keramických sv. do 180 cm 
překlad Porotherm 175 x 23,8 x 7 cm kus 45,00 548,00 24 660,00 

31 317121027RT3 Osazení překladů keramických sv. do 375 cm 
překlad Porotherm 300 x 23,8 x 7 cm kus 4,00 1 169,00 4 676,00 
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32 317121027V01 Osazení překladů keramických sv. do 375 cm 
překlad Porotherm 225 x 23,8 x 7 cm kus 12,00 876,00 10 512,00 

33 317941123RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 
včetně dodávky profilu I č.16 t 0,05 32 670,00 1 473,42 

34 317941123RT4 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 
včetně dodávky profilu I č.18 t 0,76 30 490,00 23 096,18 

35 317941123RU5 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 
včetně dodávky profilu U č.20 t 0,08 35 670,00 2 978,45 

36 317998111R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 5 cm  
m 30,50 65,30 1 991,65 

37 342247524R00 Příčky z cihel HELUZ broušených, pěna, tl. 8 cm  
m2 54,73 451,50 24 710,14 

38 417238112R00 Obezdění ztuž.věnce věncovkou POROTHERM 
v.23,5cm  m 32,49 233,50 7 585,25 

39 PC1 Dodělání štítů + bet.hlava  
m 44,00 570,00 25 080,00 

  Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce       819 323,40 

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné         
40 311112120RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 10 cm zalití 

tvárnic betonem C 20/25 m2 5,04 894,00 4 505,76 

41 311112140RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití 
tvárnic betonem C 20/25 m2 19,51 1 496,00 29 186,96 

42 311261110R00 Osazování bloků nadzákl.zdí,objem bloku do 0,06 
m3  kus 14,00 136,50 1 911,00 

  Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné       35 603,72 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce         
43 411121243RT4 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm 

včetně dodávky PZD 48/10  269x29x10 kus 38,03 798,00 30 350,57 

44 411168214R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.19cm, nosník 
4,25-5m  m2 152,05 1 480,00 225 026,60 

45 411321313R00 Stropy deskové ze železobetonu C 16/20  (B 20)  
m3 0,41 2 945,00 1 208,63 

46 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení  
m2 8,02 351,50 2 819,03 

47 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění  
m2 8,02 107,00 858,14 

48 411354171R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení  
m2 8,02 135,00 1 082,70 

49 411354172R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění  
m2 8,02 34,10 273,48 

50 417321313R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 
16/20  m3 7,98 3 150,00 25 131,96 

51 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení  
m2 49,87 248,00 12 366,52 

52 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění  
m2 49,87 63,00 3 141,50 

53 417361321R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 11373  
t 13,32 28 800,00 383 616,00 

54 713131131R00 Izolace tepelná ŽB věnců  
m2 24,93 91,50 2 281,32 

55 28375936 Deska fasád polystyr EPS 70 F tl. 80mm 
m2 26,18 166,50 4 358,82 

  Celkem za 4 Vodorovné konstrukce       692 515,27 

Díl: 43 Schodiště         
56 430361921RT7 Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí 

svařovaná síť - drát 7,0 mm, oka 150 / 150 mm t 0,04 33 990,00 1 223,64 

57 434311115R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 
20/25  m 12,00 277,50 3 330,00 

58 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení  
m2 2,40 566,00 1 358,40 

59 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění  
m2 2,40 65,50 157,20 

60 PC2 Úprava povrchu schodiště spravbetonem TH  
kg 35,00 37,00 1 295,00 

  Celkem za 43 Schodiště       7 364,24 

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy         
61 631343521R00 Mazanina z betonu keramzitového C -/7,5 tl. 10 cm 

ve spádu m3 8,95 3 895,00 34 875,83 

  Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy       34 875,83 

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní         
62 611473112R00 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková  

m2 190,08 413,50 78 597,38 

63 612473181R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká  
m2 133,35 192,00 25 603,30 

64 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková  
m2 706,67 367,50 259 699,46 

  Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní       363 900,13 
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Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce         
65 411361921RT3 Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených 

svařovaná sít - drát 5,0 mm, oka 150 / 150 mm t 0,14 21 420,00 2 998,80 

66 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20  (B 20)  
m3 0,90 3 225,00 2 902,50 

67 631315511R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15  (B 12,5)  
m3 29,11 2 960,00 86 167,97 

68 632411240RT1 Samonivel. anhydritová stěrka, tl. 50 mm  
m2 363,60 554,00 201 434,40 

  Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce       293 503,67 

Díl: 8 Trubní vedení         
69 212755114RX1 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože 

PVC, geotext m 19,00 162,00 3 078,00 

70 831350012RAB Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 hloubka 1,5 
m m 15,00 2 010,00 30 150,00 

71 PC3 D+M vpusti D150 před garáží 
kus 1,00 2 150,00 2 150,00 

72 PC4 D+M vpusti D100 pod schodištěm 
kus 1,00 1 950,00 1 950,00 

  Celkem za 8 Trubní vedení       37 328,00 

Díl: 88 Potrubí z drenážek         
73 212755114RX1 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože 

PVC, geotext m 54,04 132,00 7 133,28 

  Celkem za 88 Potrubí z drenážek       7 133,28 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy         
74 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m  

m2 18,00 77,20 1 389,60 

  Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy       1 389,60 

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách     
75 451576111R00 Podkladní vrstva ze štěrkopísku do 20 cm  

m2 34,52 491,50 16 966,58 

76 917862111RT2 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 
včetně obrubníku ABO 25 - 6  100/6/25 m 69,04 283,50 19 572,84 

77 PC5 Kamenivo okap chodníku  
m2 34,52 135,00 4 660,20 

  Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách   41 199,62 

Díl: 96 Bourání konstrukcí         
78 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami  

m2 15,08 117,50 1 771,90 

79 91973512 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm  
m 26,00 219,00 5 694,00 

80 919735123R00 Řezání stávajícího betonového panelu tl.15 cm 
otvor pro dveře garáže m 5,60 259,00 1 450,40 

  Celkem za 96 Bourání konstrukcí       8 916,30 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot         
81 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m  

t 727,74 256,50 186 664,89 

  Celkem za 99 Staveništní přesun hmot       186 664,89 

Díl: 711 Izolace proti vodě         
82 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 

vrstva - materiál ve specifikaci m2 230,22 72,00 16 575,84 

83 711141559RZ1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 
vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35 m2 230,22 157,00 36 144,54 

84 711141559RZ2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 
vrstvy - včetně dodávky Bitubitagit S 35 m2 89,54 307,00 27 488,78 

85 711142559RT1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva 
- materiál ve specifikaci m2 65,17 86,00 5 604,62 

86 711142559RZ1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva 
- včetně dodávky Bitubitagit S 35 m2 103,29 175,00 18 075,86 

87 711142559RZ2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy 
- včetně dodávky Bitubitagit S 35 m2 49,35 338,00 16 680,30 

88 711491171RZ1 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná 
včetně dodávky textilie m2 179,08 49,20 8 810,74 

89 62836109 Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 Al minerál(radon) 
m2 310,16 111,94 34 719,25 

90 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m  
t 4,60 794,00 3 652,89 

  Celkem za 711 Izolace proti vodě       167 752,81 
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Díl: 713 Izolace tepelné         
91 622311131 Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl. 80 

mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2, styrodur m2 6,40 1 080,00 6 912,00 

92 622311131R Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl. 50 
mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2 m2 19,58 846,00 16 564,68 

93 622311131RT3 Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl. 80 
mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2 m2 230,12 850,00 195 601,75 

94 622311153RT3 Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 20 
mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2 m2 2,32 1 217,00 2 823,44 

95 713111111RT2 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 
vrstvy - materiál ve specifikaci m2 97,06 45,90 4 454,98 

96 713111130RV4 Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 1 
vrstva - včetně dodávky Orsil Orsik 160 mm m2 136,46 284,00 38 755,78 

97 713121111R00 Izolace akustická podlah na sucho, jednovrstvá  
m2 173,20 23,20 4 018,24 

98 713121121R00 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá  
m2 186,74 30,60 5 714,12 

99 713131131V01 Dilatace stěn lepením včetně polystyrénu PPS tl. 
20mm m2 96,50 276,00 26 634,00 

100 713191100RT9 Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE 
m2 196,07 30,50 5 980,22 

101 283756281 Role systémová POLYFON EPS T 3500 N/m2 tl. 20 
mm m2 176,66 97,82 17 281,27 

102 28375873 Deska polystyren. 100 S Stabil tl. 130 mm 
m2 196,07 425,25 83 379,96 

103 63151410 Deska z minerální plsti ORSIL UNI tl. 140 mm 
m2 198,00 247,80 49 064,18 

104 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m  
t 7,15 736,00 5 261,20 

  Celkem za 713 Izolace tepelné       462 445,81 

Díl: 720 Zdravotechnická instalace         
105 PC6 ZTI  

kompl 1,00 
463 

900,00 463 900,00 

  Celkem za 720 Zdravotechnická instalace       463 900,00 

Díl: 723 Vnitřní plynovod         
106 PC7 Vnitřní plynovod  

kompl 1,00 42 456,00 42 456,00 

  Celkem za 723 Vnitřní plynovod       42 456,00 

Díl: 730 Ústřední vytápění         
107 PC8 Ústřední vytápění  

kompl 1,00 
579 

356,00 579 356,00 

  Celkem za 730 Ústřední vytápění       579 356,00 

Díl: 762 Konstrukce tesařské         
108 762341210RT3 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na 

sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 20 mm m2 294,59 187,00 55 088,70 

109 762712110RT5 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 
cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly m 391,00 265,00 103 615,00 

110 762712120RT3 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 
cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly m 472,30 374,50 176 876,35 

111 766412113R00 Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 10 cm 
vikýře m2 14,52 180,00 2 613,60 

112 PC10 D+M dř.obkladu schodiště - dub tl.4 cm stupnice 
kompl 1,00 21 000,00 21 000,00 

113 PC11 D+M dřevěných teras  
kompl 1,00 48 000,00 48 000,00 

114 PC12 D+M dřevěných teras  
kompl 2,00 60 000,00 120 000,00 

115 PC13 D+M výplní otvorů  
kompl 1,00 

403 
650,00 403 650,00 

116 PC9 D+M dř.podlahy - dub tl.2 cm spárovka 
m2 7,84 2 400,00 18 816,00 

117 61191671 Palubka obkladová SM tloušťka 16 šíře 121 mm 
m2 15,25 160,35 2 444,70 

118 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 
m  t 15,31 1 216,00 18 612,91 

  Celkem za 762 Konstrukce tesařské       970 717,26 

Díl: 7631 Konstrukce sádrokartonové         
119 PC14 SDK příčka W 111, tl. 125 mm, izolace 80 mm, 

GKB 12,5 mm, kotvení do palubek stropu m2 47,10 625,00 29 437,50 

120 PC15 Výřezy a zapravení v podhledech okolo kleštin  
ks 62,00 56,00 3 472,00 

121 PC16 Příplatek za malé plochy do 10 m2 - koupelny  
m2 22,70 32,00 726,40 

122 PC17 Doprava a přesun hmot  
kpl 1,00 2 850,00 2 850,00 
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123 PC18 SDK lepená stěna na zeď - neomítat !!, GKB 12,5 
mm , Alu rohy m2 14,00 315,00 4 410,00 

124 PC19 SDK podhled k 311 - šikmý, GKB 12,5 mm, izolace 
16 + 6 cm, parozábrana Jutafol N 110 m2 123,80 635,00 78 613,00 

125 PC20 SDK boční stěny (trojúhelníky) vikýřů, GKB 12,5 
mm , izolace  16 + 6 cm, parozábrana Jutafol N 110 m2 21,20 635,00 13 462,00 

126 PC21 SDK podhled D 112 - rovný v chodbách, 
koupelnách a na schodištích, GKB 12,5 mm, izol.  6 
cm, paroz. m2 37,30 510,00 19 023,00 

127 PC22 Tepelná izolace navíc na pozednici a nad 
kleštinami u šikmých podhledů  16 + 6 cm m2 11,80 195,00 2 301,00 

128 PC23 Příplatek za impregnovaný sádrokarton v 
koupelnách  m2 22,70 24,00 544,80 

129 PC24 Příplatek za ostění střešního okna Velux, plocha 
okna se neodpočítává, Alu rohy ks 8,00 300,00 2 400,00 

130 PC25 Příplatek za ostění okolo vikýřových dveří vč. Alu 
rohů ks 6,00 450,00 2 700,00 

  Celkem za 7631 Konstrukce sádrokartonové       159 939,70 

Díl: 764 Konstrukce klempířské         
131 713134211RS2 Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů 

parotěsná fólie delta m2 42,90 195,00 8 365,50 

132 764211401R00 Krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30°  
m2 20,86 966,00 20 145,93 

133 764211403R00 Oplechování vikýře z TiZn  
m2 26,70 1 150,00 30 705,00 

134 764222440R00 Oplechování okapů Ti Zn, tvrdá krytina, rš 500 mm  
m 61,78 396,00 24 464,88 

135 764251405R00 Žlaby z Ti Zn plechu, podok. čtyřhranné, rš 400 mm  
m 61,78 388,50 24 001,53 

136 764421240RT2 Oplechování říms z Pz plechu, rš 250 mm nalepení 
Enkolitem m 13,00 276,00 3 588,00 

137 764510430R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 
mm  m 15,20 342,00 5 198,40 

138 764521490R0 Krycí čelo žlabů z Ti Zn plechu, rš 750 mm  
m 61,78 601,00 37 129,78 

139 764530410R0 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 250 mm dělící 
zídky m 22,00 301,00 6 622,00 

140 764530440R00 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 450 mm  
m 22,00 425,00 9 350,00 

141 764551402R00 Odpadní trouby Ti Zn plech, čtyřhranné, str.100 mm  
m 45,00 421,00 18 945,00 

142 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m  
% 1 885,16 2,25 4 241,61 

  Celkem za 764 Konstrukce klempířské       192 757,63 

Díl: 765 Krytiny tvrdé         
143 713191100RT Mtž a dod difuzní folie  

m2 309,11 102,00 31 529,42 

144 765322521R00 Krytina vláknocement. Cembrit, složitá, na bednění  
m2 278,39 630,00 175 386,96 

145 765322690R00 Příplatek za sklon přes 30 do 45°  
m2 278,39 11,20 3 117,99 

146 765322701R00 Protisněhová zábrana hák  
kus 180,00 54,00 9 720,00 

147 765322810R00 Dvojité založení krytiny Cembrit u okapu do roviny  
m 61,78 181,50 11 213,07 

148 765328512R00 Hřeben vláknocem. barevný pro šablony, 
jednoduchý  m 30,89 475,00 14 672,75 

149 PC26 D+M stupadel střešních  
kus 22,00 847,00 18 634,00 

150 998765202R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m  
% 2 642,74 8,30 21 934,76 

  Celkem za 765 Krytiny tvrdé       286 208,95 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské         
151 762812370RT3 Montáž záklopu, vrchní na pero, hoblovaná prkna 

včetně dodávky řeziva, palubky tl. 30 mm m2 97,06 1 150,00 111 617,16 

152 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m  
kus 15,00 409,00 6 135,00 

153 766670011R00 Montáž obložkové zárubně  
kus 15,00 1 258,00 18 870,00 

154 PC27 Uzavření kleštin  
m 87,03 872,00 75 885,80 

155 PC28 D+M posuvných dveří - odhad  
kompl 3,00 35 000,00 105 000,00 

156 PC29 Boční světlík dvří odhad 
kus 3,00 7 500,00 22 500,00 

157 PC30 D+M střešního okna  
kus 8,00 15 055,00 120 440,00 

158 611600081 Dveře Sapeli Standart 70x197 30 dýha DB,BK,MH 
kus 6,00 2 886,30 17 317,80 

159 611600082 Dveře Sapeli Standart 80x197 30 dýha DB,BK,MH 
kus 9,00 2 886,30 25 976,70 
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160 61181251.A Zárubeň obkladová Sapeli š. 70 cm/tl. stěny 7-
15cm kus 6,00 3 260,45 19 562,70 

161 61181252.A Zárubeň obkladová Sapeli š. 80 cm/tl. stěny 7-
15cm kus 9,00 3 260,45 29 344,05 

162 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m  
t 1,90 804,00 1 525,23 

  Celkem za 766 Konstrukce truhlářské       554 174,44 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické         
163 PC31 D+M svařeneců pozedních věnců, I 100  

T 0,32 35 560,00 11 535,66 

164 PC32 D+M ocel.zábradlí oken  
kompl 1,00 18 018,00 18 018,00 

165 PC33 D+M ocelového schodiště zalomeného  
kompl 2,00 83 000,00 166 000,00 

166 PC34 D+M ocelového schodiště  
kompl 1,00 80 000,00 80 000,00 

167 PC35 D+M markýzy odhad 
kus 3,00 30 000,00 90 000,00 

168 PC36 Nadstřešení vchodu z U12, záklop, podbití Cetris + 
zateplení kompl 3,00 6 983,00 20 949,00 

169 PC37 D+M garážových vrat vč. mřížek 
kompl 3,00 37 150,00 111 450,00 

170 PC38 D+M oc.zábradlí žár.zinek po obvodu schod.jámy 
m 13,10 1 980,00 25 938,00 

171 PC39 D+M oc.zateplených dveří 800/2000  
kus 1,00 3 850,00 3 850,00 

172 PC40 D+M zábradlí schodiš  
kompl 1,00 55 680,00 55 680,00 

173 PC41 D+M požárních uzávěrů - střešní vlez 50x50  
kompl 3,00 4 400,00 13 200,00 

174 PC42 D+M obložení podest spárovkou  
kompl 1,00 8 700,00 8 700,00 

175 PC43 D+M obložení schodnic spárovkou  
kompl 1,00 

112 
700,00 112 700,00 

  Celkem za 767 Konstrukce zámečnické       718 020,66 

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady         
176 771475014RT1 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm 

Monoflex (Schomburg) m 17,30 60,40 1 044,92 

177 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky  
m 17,30 94,40 1 633,12 

178 771575107RT2 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 
cm  m2 55,81 346,00 19 310,26 

179 771578011RT1 Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil 
(Schomburg) m 83,75 64,70 5 418,63 

180 771579793RT1 Příplatek za spárovací hmotu - plošně  
m2 15,46 10,50 162,33 

181 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně  
m2 40,35 27,40 1 105,59 

182 PC44 Dlažba keram. 200x200  
m2 42,37 390,00 16 523,33 

183 PC45 Dlažba keram. 200x200  
m2 34,40 390,00 13 415,22 

184 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m  
% 586,13 7,00 4 102,94 

  Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady       62 716,33 

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové         
185 775541412R00 Podlaha laminátová tl. 8 mm  

m2 276,75 655,00 181 271,25 

186 775542021R00 Podložka Mirelon 2 mm pod lamelové podlahy  
m2 276,75 37,00 10 239,75 

187 998775202R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m  
% 1 915,11 1,90 3 638,71 

  Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové       195 149,71 

Díl: 776 Podlahy povlakové         
188 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC 

včetně dodávky soklíku PVC m 35,39 34,10 1 206,80 

189 776521100RU3 Lepení povlakových podlah z pásů PVC na 
Chemopren včetně podlahoviny Novoflor standard 
tl. 1,5 mm m2 23,20 367,50 8 526,00 

190 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m  
t 0,09 357,50 31,35 

  Celkem za 776 Podlahy povlakové       9 764,15 

Díl: 781 Obklady keramické         
191 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně  

m2 133,35 10,50 1 400,18 

192 781471107R00 Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC, 20x20 
cm  m2 133,35 483,50 64 474,97 

193 781491001RT1 Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i 
dilatačních, vč.lišt m 74,40 107,00 7 960,80 

194 PC46 Obklad keram 200 x 200  
m2 140,02 390,00 54 607,02 
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195 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m  
t 6,05 419,50 2 536,90 

  Celkem za 781 Obklady keramické       130 979,87 

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene         
196 PC47 Mtž kamenného obklad  

m2 3,97 1 300,00 5 154,50 

  Celkem za 782 Konstrukce z přírodního kamene       5 154,50 

Díl: 783 Nátěry         
197 PC48 Metalický lak - nátěr schod.kcí  

kompl 1,00 11 100,00 11 100,00 

198 PC49 Impregnace řeziva  
m3 13,30 391,00 5 200,30 

199 PC50 Malba SDK  
m2 263,32 41,00 10 795,92 

  Celkem za 783 Nátěry       27 096,22 

Díl: 784 Malby         
200 784195412R00 Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x  

m2 624,38 40,60 25 349,81 

201 PC51 Nátěry a malby v garážích  
kompl 1,00 14 167,00 14 167,00 

  Celkem za 784 Malby       39 516,81 

Díl: M21 Elektromontáže         
202 PC52 Elektroinstalace  

kompl 1,00 
218 

987,00 218 987,00 

203 PC53 Antenní stožáry  
kus 3,00 3 900,00 11 700,00 

  Celkem za M21 Elektromontáže       230 687,00 

Díl: M216 Hromosvod         
204 210220002RT1 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm 

včetně drátu FeZn 8 mm m 62,82 91,50 5 748,03 

  Celkem za M216 Hromosvod       5 748,03 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot         
205 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  

t 120,17 217,00 26 075,93 

206 979083116R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m  
t 120,17 307,50 36 950,92 

207 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti  
t 120,17 350,00 42 057,95 

  Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot       105 084,80 
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Rozpočet ve struktuře FD vytvořený v programu euroCALC postupem popsaným v kapitole 

7. 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 

    SO_01: Stavební objekt 01       8 754 925 

    110: Základy včetně výkopů         554 769 

1 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3   108,000    83,70   9 040 

2 131201101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3   310,543    262,50   81 518 

3 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3   23,085    586,00   13 528 

4 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3   43,487    626,00   27 223 

5 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3   77,161    396,00   30 556 

6 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2   42,300    157,50   6 662 

7 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2   42,300    25,20   1 066 

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3   47,216    68,00   3 211 

9 174201101R00 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění m3   32,076    33,50   1 075 

10 175101101V02 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny obsyp potrubí pískem 

vč. dodávky písek kopaný 

m3   17,496    770,00   13 472 

11 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3   8,748    806,00   7 051 

12 460120082R00 Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 pod schod. rameno m3   6,240    201,00   1 254 

13 631571002R00 Násyp z kameniva těženého 0 - 4, tř. I vyosévky na garáži m3   26,862    995,00   26 728 

14 273313611R00 Beton základových desek prostý B 20 (C 16/20) m3   37,025   2 930,00   108 483 

15 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - 

drát 6,0 oka 100/100 

t   1,481  20 640,00   30 568 

16 274272120RT2 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárnic 
betonem C 12/15 

m2   65,168    848,00   55 263 

17 274313611R00 Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20) m3   44,161   2 930,00   129 390 

18 564251111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m2   25,982    113,00   2 936 

19 210220002RT1 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu 

FeZn 8 mm 

m   62,820    91,50   5 748 

    120: Hydroizolace spodní stavby        164 100 

20 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci 

m2   230,220    72,00   16 576 

21 711141559RZ1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně 
dodávky Bitubitagit S 35 

m2   230,220    157,00   36 145 

22 711141559RZ2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně 

dodávky Bitubitagit S 35 

m2   89,540    307,00   27 489 

23 711142559RT1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál 
ve specifikaci 

m2   65,170    86,00   5 605 

24 711142559RZ1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně 

dodávky Bitubitagit S 35 

m2   103,291    175,00   18 076 

25 711142559RZ2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - včetně 

dodávky Bitubitagit S 35 

m2   49,350    338,00   16 680 

26 711491171RZ1 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky 

textilie 

m2   179,080    49,20   8 811 

27 62836109 Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 Al minerál (radon) m2   310,160    111,94   34 719 

    211: Svislé nosné a obvodové konstrukce zděné         821 718 

28 311237437R00 Zdivo z HELUZ brouš.P15, tl. 24 cm, suchá pěna m2   301,135    880,00   264 999 

29 311237574R00 Zdivo z HELUZ STI broušen., tl. 40 cm, suchá pěna m2   295,288   1 413,00   417 242 

30 317121025RT2 Osazení překladů keramických sv. do 105 cm překlad 

Porotherm 100 x 23,8 x 7 cm 

kus   13,000    312,00   4 056 

31 317121025RT3 Osazení překladů keramických sv. do 105 cm překlad 
Porotherm 125 x 23,8 x 7 cm 

kus   16,000    391,50   6 264 

32 317121026V02 Osazení překladů keramických sv. do 180 cm překlad 

Porotherm 175 x 23,8 x 7 cm 

kus   45,000    548,00   24 660 

33 317121027RT3 Osazení překladů keramických sv. do 375 cm překlad 
Porotherm 300 x 23,8 x 7 cm 

kus   4,000   1 169,00   4 676 

34 317121027V01 Osazení překladů keramických sv. do 375 cm překlad 

Porotherm 225 x 23,8 x 7 cm 

kus   12,000    876,00   10 512 
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35 317998111R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 5 cm m   30,500    65,30   1 992 

36 PC1 Dodělání štítů + bet. hlava m   44,000    570,00   25 080 

37 311112120RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 10 cm zalití tvárnic 

betonem C 20/25 

m2   5,040    894,00   4 506 

38 311112140RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnic 
betonem C 20/25 

m2   19,510   1 496,00   29 187 

39 311261110R00 Osazování bloků nadzákl.zdí, objem bloku do 0,06 m3 kus   14,000    136,50   1 911 

40 713131131V01 Dilatace stěn lepením včetně polystyrénu PPS tl. 20mm m2   96,500    276,00   26 634 

    212: Svislé nosné a obvodové konstrukce jiné než zděné         27 548 

41 317941123RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 včetně 

dodávky profilu I č. 16 

t   0,045  32 670,00   1 473 

42 317941123RT4 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 včetně 

dodávky profilu I č. 18 

t   0,758  30 490,00   23 096 

43 317941123RU5 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 včetně 

dodávky profilu U č. 20 

t   0,084  35 670,00   2 978 

    221: Příčky a dělící stěny zděné         24 710 

44 342247524R00 Příčky z cihel HELUZ broušených, pěna, tl. 8 cm m2   54,729    451,50   24 710 

    223: Sádrokartony         154 789 

45 PC14 SDK příčka W 111, tl. 125 mm, izolace 80 mm, GKB 12,5 

mm, kotvení do palubek stropu 

m2   47,100    625,00   29 438 

46 PC15 Výřezy a zapravení v podhledech okolo kleštin ks   62,000    56,00   3 472 

47 PC16 Příplatek za malé plochy do 10 m2 - koupelny m2   22,700    32,00    726 

48 PC18 SDK lepená stěna na zeď - neomítat !!, GKB 12,5 mm, Alu 

rohy 

m2   14,000    315,00   4 410 

49 PC19 SDK podhled k 311 - šikmý, GKB 12,5 mm, izolace 16 + 6 cm, 

parozábrana Jutafol N 110 

m2   123,800    635,00   78 613 

50 PC20 SDK boční stěny (trojúhelníky) vikýřů, GKB 12,5 mm, izolace 

16 + 6 cm, parozábrana Jutafol N 110 

m2   21,200    635,00   13 462 

51 PC21 SDK podhled D 112 - rovný v chodbách, koupelnách a na 

schodištích, GKB 12,5 mm, izol.  6 cm, paroz. 

m2   37,300    510,00   19 023 

52 PC23 Příplatek za impregnovaný sádrokarton v koupelnách m2   22,700    24,00    545 

53 PC24 Příplatek za ostění střešního okna Velux, plocha okna se 

neodpočítává, Alu rohy 

ks   8,000    300,00   2 400 

54 PC25 Příplatek za ostění okolo vikýřových dveří vč. Alu rohů ks   6,000    450,00   2 700 

    310: Stropní konstrukce         711 636 

55 417238112R00 Obezdění ztuž.věnce věncovkou POROTHERM v.23,5cm m   32,485    233,50   7 585 

56 411121243RT4 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm včetně 
dodávky PZD 48/10  269x29x10 

kus   38,033    798,00   30 351 

57 411168214R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.19cm, nosník 4,25-5m m2   152,045   1 480,00   225 027 

58 411321313R00 Stropy deskové ze železobetonu C 16/20  (B 20) m3   0,410   2 945,00   1 209 

59 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2   8,020    351,50   2 819 

60 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2   8,020    107,00    858 

61 411354171R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení m2   8,020    135,00   1 083 

62 411354172R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění m2   8,020    34,10    273 

63 417321313R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 m3   7,978   3 150,00   25 132 

64 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2   49,865    248,00   12 367 

65 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2   49,865    63,00   3 141 

66 417361321R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 11373 t   13,320  28 800,00   383 616 

67 713131131R00 Izolace tepelná ŽB věnců m2   24,933    91,50   2 281 

68 28375936 Deska fasád polystyr EPS 70 F tl. 80mm m2   26,179    166,50   4 359 

69 PC31 D+M svařeneců pozedních věnců, I 100 T   0,324  35 560,00   11 536 

    320: Balkony         20 949 

70 PC36 Nadstřešení vchodu z U12, záklop, podbití Cetris + zateplení kompl   3,000   6 983,00   20 949 

    330: Schodiště         355 982 
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71 430361921RT7 Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí svařovaná síť 

- drát 7,0 mm, oka 150 / 150 mm 

t   0,036  33 990,00   1 224 

72 434311115R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 m   12,000    277,50   3 330 

73 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2   2,400    566,00   1 358 

74 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2   2,400    65,50    157 

75 PC2 Úprava povrchu schodiště spravbetonem TH kg   35,000    37,00   1 295 

76 PC10 D+M dř.obkladu schodiště - dub tl.4 cm stupnice kompl   1,000  21 000,00   21 000 

77 PC33 D+M ocelového schodiště zalomeného kompl   2,000  83 000,00   166 000 

78 PC34 D+M ocelového schodiště kompl   1,000  80 000,00   80 000 

79 PC40 D+M zábradlí schodiš kompl   1,000  55 680,00   55 680 

80 PC38 D+M oc.zábradlí žár.zinek po obvodu schod.jámy m   13,100   1 980,00   25 938 

    411: Konstrukce krovu         340 780 

81 762712110RT5 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně 

dodávky řeziva, hranoly 

m   391,000    265,00   103 615 

82 762712120RT3 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 včetně 
dodávky řeziva, hranoly 

m   472,300    374,50   176 876 

83 762341210RT3 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně 

dodávky řeziva, prkna tl. 20 mm 

m2   294,592    187,00   55 089 

84 PC49 Impregnace řeziva m3   13,300    391,00   5 200 

    412: Izolace krovu tepelná a paro         140 451 

85 713111111RT2 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál 

ve specifikaci 

m2   97,058    45,90   4 455 

86 713111130RV4 Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 1 vrstva - včetně 

dodávky Orsil Orsik 160 mm 

m2   136,464    284,00   38 756 

87 713191100RT9 Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE m2   196,073    30,50   5 980 

88 63151410 Deska z minerální plsti ORSIL UNI tl. 140 mm m2   197,999    247,80   49 064 

89 PC22 Tepelná izolace navíc na pozednici a nad kleštinami u šikmých 

podhledů  16 + 6 cm 

m2   11,800    195,00   2 301 

90 713134211RS2 Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná 
fólie delta 

m2   42,900    195,00   8 366 

91 713191100RT Mtž a dod difuzní folie m2   309,112    102,00   31 529 

    413: Krytina tvrdá         232 745 

92 765322521R00 Krytina vláknocement. Cembrit, složitá, na bednění m2   278,392    630,00   175 387 

93 765322690R00 Příplatek za sklon přes 30 do 45° m2   278,392    11,20   3 118 

94 765322701R00 Protisněhová zábrana hák kus   180,000    54,00   9 720 

95 765322810R00 Dvojité založení krytiny Cembrit u okapu do roviny m   61,780    181,50   11 213 

96 765328512R00 Hřeben vláknocem. barevný pro šablony, jednoduchý m   30,890    475,00   14 673 

97 PC26 D+M stupadel střešních kus   22,000    847,00   18 634 

    430: Střešní okna, světlíky         120 440 

98 PC30 D+M střešního okna kus   8,000   15 

055,00 

  120 440 

    440: Odvodnění střechy, klempířské prvky, plechová 

krytina 

        180 151 

99 764211401R00 Krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30° m2   20,855    966,00   20 146 

100 764211403R00 Oplechování vikýře z TiZn m2   26,700   1 150,00   30 705 

101 764222440R00 Oplechování okapů Ti Zn, tvrdá krytina, rš 500 mm m   61,780    396,00   24 465 

102 764251405R00 Žlaby z Ti Zn plechu, podok. čtyřhranné, rš 400 mm m   61,780    388,50   24 002 

103 764421240RT2 Oplechování říms z Pz plechu, rš 250 mm nalepení Enkolitem m   13,000    276,00   3 588 

104 764510430R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm m   15,200    342,00   5 198 

105 764521490R0 Krycí čelo žlabů z Ti Zn plechu, rš 750 mm m   61,780    601,00   37 130 

106 764530410R0 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 250 mm dělící zídky m   22,000    301,00   6 622 

107 764530440R00 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 450 mm m   22,000    425,00   9 350 
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108 764551402R00 Odpadní trouby Ti Zn plech, čtyřhranné, str.100 mm m   45,000    421,00   18 945 

    511: Omítky vnitřní         363 900 

109 611473112R00 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková m2  190, 078    413,50   78 597 

110 612473181R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká m2   133,351    192,00   25 603 

111 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m2   706,665    367,50   259 699 

    512: Malba vnitřní         61 413 

112 PC48 Metalický lak - nátěr schod.kcí kompl   1,000  11 100,00   11 100 

113 PC50 Malba SDK m2   263,315    41,00   10 796 

114 784195412R00 Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x m2   624,380    40,60   25 350 

115 PC51 Nátěry a malby v garážích kompl   1,000  14 167,00   14 167 

    513: Obklady vnitřní         128 443 

116 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2   133,351    10,50   1 400 

117 781471107R00 Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC, 20x20 cm m2   133,351    483,50   64 475 

118 781491001RT1 Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních, 

vč.lišt 

m   74,400    107,00   7 961 

119 PC46 Obklad keram 200 x 200 m2   140,018    390,00   54 607 

    521: Omítky vnější, zateplení         221 902 

120 622311131 Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl. 80 mm s omítkou 

silikonovou 3,2 kg/m2, styrodur 

m2   6,400   1 080,00   6 912 

121 622311131R Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl. 50 mm s omítkou 
silikonovou 3,2 kg/m2 

m2   19,580    846,00   16 565 

122 622311131RT3 Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl. 80 mm s omítkou 

silikonovou 3,2 kg/m2 

m2   230,120    850,00   195 602 

123 622311153RT3 Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 20 mm s omítkou 
silikonovou 3,2 kg/m2 

m2   2,320   1 217,00   2 823 

    611: Dveře vnitřní         235 406 

124 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus   15,000    409,00   6 135 

125 766670011R00 Montáž obložkové zárubně kus   15,000   1 258,00   18 870 

126 PC28 D+M posuvných dveří - odhad kompl   3,000  35 000,00   105 000 

127 611600081 Dveře Sapeli Standart 70x197 30 dýha DB,BK,MH kus   6,000   2 886,30   17 318 

128 611600082 Dveře Sapeli Standart 80x197 30 dýha DB,BK,MH kus   9,000   2 886,30   25 977 

129 61181251.A Zárubeň obkladová Sapeli š. 70 cm/tl. stěny 7-15cm kus   6,000   3 260,45   19 563 

130 61181252.A Zárubeň obkladová Sapeli š. 80 cm/tl. stěny 7-15cm kus   9,000   3 260,45   29 344 

131 PC41 D+M požárních uzávěrů - střešní vlez 50x50 kompl   3,000   4 400,00   13 200 

    612: Dveře vnější         26 350 

132 PC39 D+M oc.zateplených dveří 800/2000 kus   1,000   3 850,00   3 850 

133 PC29 Boční světlík dvří odhad kus   3,000   7 500,00   22 500 

    613: Konstrukce truhlářské         450 561 

134 61191671 Palubka obkladová SM tloušťka 16 šíře 121 mm m2   15,246    160,35   2 445 

135 766412113R00 Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 10 cm vikýře m2   14,520    180,00   2 614 

136 762812370RT3 Montáž záklopu, vrchní na pero, hoblovaná prkna včetně 

dodávky řeziva, palubky tl. 30 mm 

m2   97,058   1 150,00   111 617 

137 PC27 Uzavření kleštin m   87,025    872,00   75 886 

138 PC12 D+M dřevěných teras kompl   2,000  60 000,00   120 000 

139 PC11 D+M dřevěných teras kompl   1,000  48 000,00   48 000 

140 PC35 D+M markýzy odhad kus   3,000  30 000,00   90 000 

    620: Okna, balkónové dveře         421 668 

141 PC13 D+M výplní otvorů kompl   1,000 403650,00   403 650 

142 PC32 D+M ocel.zábradlí oken kompl   1,000  18 018,00   18 018 
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    630: Vrata garážová         111 450 

143 PC37 D+M garážových vrat vč. mřížek kompl   3,000  37 150,00   111 450 

    710: Izolace podlah a stropů tepelné, zvukové, otřesové         110 394 

144 713121111R00 Izolace akustická podlah na sucho, jednovrstvá m2   173,200    23,20   4 018 

145 713121121R00 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá m2   186,736    30,60   5 714 

146 283756281 Role systémová POLYFON EPS T 3500 N/m2 tl. 20 mm m2   176,664    97,82   17 281 

147 28375873 Deska polystyren. 100 S Stabil tl. 130 mm m2   196,073    425,25   83 380 

    720: Podkladní vrstvy podlah         328 379 

148 631343521R00 Mazanina z betonu keramzitového C -/7,5 tl. 10 cm ve spádu m3   8,954   3 895,00   34 876 

149 411361921RT3 Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná sít - 

drát 5,0 mm, oka 150 / 150 mm 

t   0,140  21 420,00   2 999 

150 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20  (B 20) m3   0,900   3 225,00   2 903 

151 631315511R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15  (B 12,5) m3   29,111   2 960,00   86 168 

152 632411240RT1 Samonivel. anhydritová stěrka, tl. 50 mm m2   363,600    554,00   201 434 

    731: Dlažby         58 613 

153 771475014RT1 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm Monoflex 

(Schomburg) 

m   17,300    60,40   1 045 

154 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m   17,300    94,40   1 633 

155 771575107RT2 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm m2   55,810    346,00   19 310 

156 771578011RT1 Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg) m   83,750    64,70   5 419 

157 771579793RT1 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2   15,460    10,50    162 

158 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2   40,350    27,40   1 106 

159 PC44 Dlažba keram. 200x200 m2   42,368    390,00   16 523 

160 PC45 Dlažba keram. 200x200 m2   34,398    390,00   13 415 

    732: Podlahy dřevěné, laminátové         331 727 

161 PC9 D+M dř.podlahy - dub tl.2 cm spárovka m2   7,840   2 400,00   18 816 

162 PC42 D+M obložení podest spárovkou kompl   1,000   8 700,00   8 700 

163 PC43 D+M obložení schodnic spárovkou kompl   1,000 112 700,00   112 700 

164 775541412R00 Podlaha laminátová tl. 8 mm m2   276,750    655,00   181 271 

165 775542021R00 Podložka Mirelon 2 mm pod lamelové podlahy m2   276,750    37,00   10 240 

    733: Podlahy povlakové         9 733 

166 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně 
dodávky soklíku PVC 

m   35,390    34,10   1 207 

167 776521100RU3 Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren včetně 

podlahoviny Novoflor standard tl. 1,5 mm 

m2   23,200    367,50   8 526 

    810: Vodovod vnitřní         463 900 

168 PC6 ZTI kompl   1,000 463900,00   463 900 

    821: Kanalizační potrubí         46 082 

169 212755114RX1 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC, 

geotext 

m   19,000    162,00   3 078 

170 831350012RAB Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 hloubka 1,5 m m   15,000 2 010,00   30 150 

171 PC3 D+M vpusti D150 před garáží kus   1,000 2 150,00   2 150 

172 PC4 D+M vpusti D100 pod schodištěm kus   1,000 1 950,00   1 950 

173 212755114RX1 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC, 
geotext 

m   54,040    162,00   8 754 

    830: Vytápění         579 356 

174 PC8 Ústřední vytápění kompl   1,000 579356,00   579 356 

    850: Instalace plynu         42 456 

175 PC7 Vnitřní plynovod kompl   1,000  42 456,00   42 456 
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    860: Elektroinstalace         230 687 

176 PC52 Elektroinstalace kompl   1,000 218 987,00   218 987 

177 PC53 Antenní stožáry kus   3,000   3 900,00   11 700 

    910: Ostatní zemní práce         247 708 

178 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3   292,026    35,50   10 367 

179 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m ornice m3   108,000    142,00   15 336 

180 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3   331,505    191,50   63 483 

181 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3   331,505    96,20   31 891 

182 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2   540,000    39,90   21 546 

183 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t   120,166    217,00   26 076 

184 979083116R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m t   120,166    307,50   36 951 

185 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t   120,166    350,00   42 058 

    920: Bourání a demontáž         8 916 

186 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami m2   15,080    117,50   1 772 

187 91973512 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm m   26,000    219,00   5 694 

188 919735123R00 Řezání stávajícího betonového panelu tl.15 cm otvor pro dveře 
garáže 

m   5,600    259,00   1 450 

    981: Přesun hmot PSV         68 389 

189 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t   6,047    419,50   2 537 

190 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m %   586,134    7,00   4 103 

191 998775202R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m %  1 

915,110 

   1,90   3 639 

192 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t   0,088    357,50    31 

193 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t   4,601    794,00   3 653 

194 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t   7,148    736,00   5 261 

195 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t   15,307   1 216,00   18 613 

196 PC17 Doprava a přesun hmot kpl   1,000   2 850,00   2 850 

197 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m %  1 

885,160 

   2,25   4 242 

198 998765202R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m %  2 

642,742 

   8,30   21 935 

199 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t   1,897    804,00   1 525 

    982: Přesun hmot HSV         186 665 

200 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t   727,738    256,50   186 665 

    999: Nezatříděno         170 059 

201 451576111R00 Podkladní vrstva ze štěrkopísku do 20 cm m2   34,520    491,50   16 967 

202 917862111RT2 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně 

obrubníku ABO 25 - 6  100/6/25 

m   69,040    283,50   19 573 

203 PC5 Kamenivo okap chodníku m2   34,520    135,00   4 660 

204 900100 Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky m   88,000   1 050,00   92 400 

205 9001001 Oplocení z dřevěných prken na ocel.kci vč.branek m   42,000    835,00   35 070 

206 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2   18,000    77,20   1 390 

            8 754 925 
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Podrobný výpočet nákladů oprav a údržby FD v třicetiletém životním cyklu budovy. 
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Příloha č. 4/7 

Příloha č. 5/6 

Příloha č. 6/2 

 


