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Abstrakt 

 Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání předběţné ceny rekonstrukce 

stavebního objektu a výsledné ceny po jejím dokončení. V teoretické části se zabývám 

veřejnými zakázkami, tvorbou cen a podobou rozpočtů. V praktické části popisuji 

způsoby vytváření ceny rekonstrukce vybraného objektu, její změnu v průběhu realizace 

a výsledek po dokončení. 
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Abstract 

This thesis is focused on comparing prices for a preliminary reconstruction of 

the building and the final price after its finished. Theoretical part deals with the 

procurement, pricing and budget construction. In the practical part I describe ways to 

create a price of the selected object reconstruction, the change in the course of 

implementation and the results upon completion. 
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1. Úvod 

Téma diplomové práce jsem si zvolil pro jeho individuální zobrazení v kaţdém 

stavebním podniku. Samotné téma obsahuje mnoho uţitečných informací, důleţitých 

nejen pro správnou cenovou kalkulaci stavební zakázky v době jejího podání do veřejné 

soutěţe, ale také pro finanční zhodnocení celého projektu, posouzení dodatečných prací, 

změn v reţiích podniku a ostatní parametry zakázek před jejich pořízením a po 

dokončení. 

Dalším důvodem této volby je také má praktická zkušenost ze stavební firmy, 

díky které mohu vnést do této práce skutečné a reálné informace o tom, jakým 

způsobem probíhá samotná příprava zakázky před podáním nabídky do soutěţe, její 

realizace, výběr podzhotovitelů, optimalizace výrobních reţií, změny časového plánu i 

konečné zhodnocení nákladů a výnosů určité stavby. 

V teoretické části se věnuji vysvětlení základních pojmů ve veřejných 

zakázkách, obecné tvorbě ceny, kalkulačním metodám a technikám nejen přímých, ale 

také nepřímých nákladů. Popisuji také základní pojmy v rozpočtech, jmenuji druhy 

rozpočtů a přibliţuji dodatečné práce, které vznikají v průběhu realizace. 

Praktická část potom spočívá v první řadě v popisu vybrané veřejné zakázky na 

stavební práce, dále v názorné ukázce kalkulace vybrané stavební zakázky 

v předinvestiční fázi – tzv. předběţná cena (se kterou firma podává nabídku do veřejné 

soutěţe), kterou dále porovnávám s konečnou cenou skutečných nákladů po závěrečném 

ekonomickém zhodnocení celého projektu, po promítnutí případných změn ve 

výrobních reţiích a dodatečných pracích. 

Závěrem provádím konečné zhodnocení zakázky, kde rekapituluji veškeré 

finanční parametry zakázky, stanovuji zisk pro zhotovitele a předkládám i spekulativní 

zhodnocení po skončení záruční lhůty stavby. 

Téma je zajímavé i z toho důvodu, ţe tvorba cenové nabídky má přímou 

návaznost na efektivní vyuţití celého podniku a společně s konečným hospodářským 

výsledkem vypovídá o správném propojení oddělení úseku přípravy staveb a 
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rozpočtování nabídek s úsekem výrobním, tedy přípravou výroby, stavbyvedoucím a 

vedoucím projektu. 

Cílem této práce je tedy popsat věcně i finančně změny, které mohou nastat 

mezi původní rozpočtovanou cenou stavební zakázky a výslednou cenou, za kterou se 

zakázka skutečně realizuje. 
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2. Základní pojmy 

2.1. Zákon o veřejných zakázkách 

Správní řád České Republiky definuje veřejné zakázky na stavební práce, 

dodávky a sluţby. Tyto zakázky se od sebe navzájem liší nejen odlišným výkladem 

obecně, ale také praktickými rozdíly v zadávacích řízeních, vyhodnocování, kontrolou, 

realizací a přípravou. Tato práce se zabývá veřejnou zakázkou na stavební práce, která 

je definována provedením stavebních prací nebo zhotovením stavby. 

2.1.1. Rozdělení veřejné zakázky podle výše předpokládané hodnoty 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je určena investorem, respektive 

zpracovatelem zadávací dokumentace a projektantem. Předpokládanou hodnotou se 

vţdy rozumí cena bez DPH. Veřejné zakázky se dají podlé této hodnoty rozdělit na 

zakázky malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní.  

Tabulka č. 1: Veřejná zakázka malého rozsahu [7] 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

Předmět veřejné zakázky Zadavatel 
Limit předpokládané 

hodnoty (max.) v Kč 

na sluţby 
Pro všechny veřejné 

zadavatele 

2.000.000 

na dodávky 2.000.000 

na stavení práce 6.000.000 
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Tabulka č. 2: Podlimitní veřejná zakázka [7] 

PODLIMITNÍ VEŘEJNA ZAKÁZKA 

Předmět veřejné zakázky Zadavatel 
Limit předpokládané 

hodnoty (max.) v Kč 

na sluţby Česká Republika a státní 

příspěvkové organizace 

3.236.000 

na dodávky 3.236.000 

na sluţby 
Ostatní veřejné zadavatelé 

4.997.000 

na dodávky 4.997.000 

na stavení práce Všichni ostatní zadavatelé 125.451.000 

 

Všechny ostatní veřejné zakázky přesahující hodnotu limitů podlimitních 

veřejných zakázek jsou potom definovány jako nadlimitní. 

 

2.2. Náklady 

Tato kapitola nás seznámí se základními pojmy nákladů a objasní rozdělení 

nákladů podle více způsobů vnímání. 

Náklad můţeme definovat jako vyuţití zdrojů potřebných pro činnost nebo 

předmět v současnosti i budoucnosti. Základním principem kaţdého podniku je 

podnikání za účelem zisku a proto je důleţité udrţet náklady niţší, neţ jsou výnosy. 

Rozdíl mezi těmito veličinami je právě jiţ deklarovaný zisk nebo ztráta. 

2.2.1. Rozdělení nákladů z hlediska ekonomie 

Ekonomie dělí náklady na celkové, průměrné a mezní. Při realizaci vzniká 

celkový objem nákladů (celkové náklady). Vyčíslením nákladů potřebných na jednu 

jednotku produkce získáme průměrné náklady a náklady potřebné k rozšíření objemu 

produkce o danou jednotku produkce definujeme jako mezní. [1] 
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2.2.2. Druhové členění 

Při sledování hospodářských výsledků jednotlivých úseků nebo útvarů podniku 

se často pouţívá druhového členění podle potřeby materiálu, mzdových nákladů, 

nákladů na stroje a podobně. 

Druhové členění je také vhodné pouţít tehdy, pokud je nutné porovnat více 

podniků mezi sebou. Tím docílíme objektivního posouzení nákladových potřeb i ve 

stejném časovém období. 

2.2.3. Kalkulační třídění nákladů 

Náklady lze v kaţdém odvětví rozdělit na přímé a nepřímé a pro jejich 

rozdělení nejdříve musíme pochopit pojem kalkulační jednice.  

Kalkulační jednice je výrobek nebo sluţba vymezený měrnou jednotkou. Můţe 

to být například kilogram, hodina, kus nebo metr. Tato jednotka nám jasně definuje 

rozsah kalkulovaných členů. 

Nyní jsme schopni přesně určit, které náklady jsou přímé a které naopak 

nepřímé.  

Přímé náklady jsou veškeré materiály potřebné pro produkci, zajištění strojů, 

náklady na mzdy a ostatní přímé náklady. 

Mezi nepřímé náklady řadíme u stavebních podniků zejména výrobní a správní 

reţie. [6] 

2.3. Kalkulační vzorec 

V předchozí kapitole byly ukázány různé způsoby rozdělení nákladů, s kterými 

dále pracujeme při sestavování kalkulace na jakoukoliv dodávku nebo sluţbu, nejen 

v oboru stavebnictví. 

Kalkulační vzorec nám z jednotlivých poloţek skládá celkovou cenu. Jeho 

důsledné dodrţování je základním předpokladem pro správné řízení podniku a tvorbě 

optimální nabídkové ceny. Jak je řečeno výše, jedná se o univerzální nástroj ke 
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stanovení ceny nejen stavebního díla, ale také určitého výrobku nebo sluţby. Jedná se 

vlastně o určitý sled jednotlivých nákladových poloţek.  

Za existence Československa existovala „federální“ vyhláška o kalkulaci, která 

udávala i typizovaný kalkulační vzorec. Nyní uţ záleţí na kaţdém podniku, jak si jej 

určí sám. 

Moţný kalkulační vzorec můţe vypadat například takto: 

Tabulka č. 3: Kalkulační vzorec [1] 

POLOŢKY KALKULAČNÍHO VZORCE 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Celkem přímé náklady 

5. Výrobní reţie 

6. Vlastní náklady výroby 

7. Správní reţie 

8. Vlastní náklady výkonu 

9. Odbytové náklady 

10. Úplné náklady výkonu 

11. Zisk 

12. Prodejní cena bez DPH 

13. DPH 

14. Prodejní cena včetně DPH 

15. Marţe (rabat) 

16. Konečná cena spotřebitele 

 

V následujících podkapitolách se věnuji jednotlivým poloţkám kalkulačního 

vzorce pro snazší uchopení celého systému oceňování. 
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2.3.1. Přímý materiál 

Základní vztah pro výpočet nákladů na materiál je: 

NM [Kč] = M [m.j.] x JC [Kč/m.j.] 

 NM jsou náklady na materiál 

 M je mnoţství spotřeby materiálu 

 JC je jednotková cena materiálu 

Pro více druhů materiálů potřebných pro různé činnosti se celkové náklady 

stanoví pomocí nákladových materiálových matic. [2] 

Jednotková cena je nákupní cena jednotlivých materiálů, můţe být i pořizovací 

cenou, pokud se podnik rozhodne náklady na pořízení zahrnout do nákladů na materiál. 

[1]  

Základní ukazatele včetně vstupních informací pro jejich stanovení jsou 

znázornění v tabulce č. 4. Jak je z této tabulky patrné, je nutné vţdy rozlišovat mnoţství 

spotřeby materiálu a náklady na jeho pořízení při plánování i dle skutečnosti. 
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Tabulka č. 4: Základní ukazatele [1]  

 

2.3.2. Přímé mzdy 

Náklady na mzdy můţeme také povaţovat jako spotřebu výrobních činitelů 

vyjádřenou v penězích. Tato spotřeba je vyvolaná činností podniku za účelem dosaţení 

zisku, tvorby prodejních výkonů a výnosů z nich plynoucích. Tyto náklady sledujeme 

v určitém období. 

Náklady na pracovníky můţeme skládat z těchto dílčích nákladů: 

 Mzdy za provedenou práci 

 Náhrady za mzdy 

 Úhrady do fondu sociálního a zdravotního pojištění 

 Náklady na ochranu a bezpečnost práce 
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 Ostatní náklady (pojištění, sociální náklady, a jiné) 

Náklady na pracovníky mohou být stanoveny z plánovaného počtu pracovníků 

a jednotlivých nákladů na ně, nebo jako celkový objem nákladů plánovaný na celý 

podnik a období, od kterého se odvíjí následně počet pracovníků a jejich jednotkové 

náklady. [2] 

 

Obrázek č. 1: Průměrná hrubá mzda v České Republice v letech 2005- 2013 [12] 

2.3.3. Ostatní přímé náklady 

Do ostatních přímých nákladů můţeme počítat tyto 

 náklady na zásoby 

 náklady na stroje a zařízení 

 náklady kapitálu 

Sledování nákladů na zásoby jednotlivých staveb zhotovitele je nedílnou 

součástí sledování nákladů na zásoby celé společnosti, i jednotlivých úseků. Minimální 

náklady na zásoby je cíl kaţdého efektivního podniku. 
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Tyto náklady lze také při uvaţování celkových materiálových nákladů rozdělit 

na nákupní náklady (zahrnují náklady nákupu materiálu), skladovací náklady (zahrnují 

prostorové náklady včetně poţadavků na udrţování zásob) a náklady z dočasných 

vyčerpání zásob (vzniká nedostatek zásob). 

 

Obrázek č. 2: Náklady na udržování zásob [3] 

 

Náklady na stroje a zařízení vznikají při jejich pořízení. Jedná se tedy zejména 

o tyto: 

 Pořizovací cena. Ta zahrnuje cenu nákupu bez DPH, náklady na 

převoz pracovního stroje a zařízení do místa výrobního podniku a 

všechny ostatní poplatky spojené s nákupem. Dále náklady na montáţ a 

demontáţ, pouze v případech, kdy je to technicky nutné. 

 Náklady na provoz, zahrnují náklady na opravy a údrţbu a jejich 

objem vychází z počtu oprav a odvíjí se od kvality zakoupeného stroje a 

zařízení. Dále zahrnují náklady vznikající při přemisťování v rámci 

výrobních kapacit. Je známo, ţe stavební výroba se přesouvá a výsledek 
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výroby zůstává na místě. Zahrnují také náklady na dopravu a 

manipulaci při přesunu pracovních strojů a zařízení na místo výroby a i 

případnou montáţ a demontáţ. Při chodu pracovních strojů vznikají 

náklady na provozní hmoty. [2] 

Náklady kapitálu se pro účely finančního řízení a rozhodování vyjadřují 

v procentech z hodnoty vloţeného kapitálu. Jelikoţ podnik zpravidla k financování 

pouţívá kombinaci více zdrojů, zajímá se o průměrnou sazbu těchto nákladů. Ta se 

vyjadřuje váţeným aritmetickým průměrem WACC, kde vahou je podíl příslušného 

druhu kapitálu na celkových zdrojích. [3] 

2.3.4. Výrobní režie 

Poloţky, které nelze stanovit přímo na kalkulační jednici a přímo souvisí 

s řízením a obsluhou výroby, nazýváme výrobní reţie. 

Patří sem zejména poloţky související s jednotlivou stavbou, úsekem, četou a 

jiné. Výrobní reţie můţeme dle různých kategorií rozdělit například takto: 

 Vedení a řízení stavby, stavební dozor 

o Mzda stavbyvedoucího 

o Mzda ekonoma stavby 

o Mzda přípraváře na stavbě 

o Mzda vedoucího projektu (hlavního stavbyvedoucího) 

o Mzda stavebního dozoru 

o Mzda obsluh výrobního procesu (mechanik, údrţbář, skladník, 

řidič, pomocný pracovník, elektrikář,…) 

 Kancelář na staveništi 

o Kancelářské potřeby 

o Papír a spotřební materiál 

o Poplatky za telefony 

o Počítače, notebooky, monitory, tiskárny, tonery, kopírky 

o Software 

o Reprografické sluţby 

o Poštovné, kurýrní sluţby 
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o Úklid kanceláří 

o Fotodokumentace průběhu stavby 

 Náklady na materiál, drobné nářadí a mechanizaci 

o Technologický materiál 

o Nářadí 

o Úklidové a čisticí prostředky 

o Odpisy reţijních strojů, zařízení a mechanismů 

o Opravy 

 Automobily 

o Nájemné, splátky leasingu 

o Pohonné hmoty 

o Pneumatiky 

o Opravy, pojistné, silniční daně a poplatky 

o Mytí, údrţba, olej, náplně 

 Stravování, ubytování, cestovné 

o Příspěvky na stravování 

o Ubytování 

o Cestovné, odlučné, příplatky, zahraniční doprava 

o Náklady na pojištění 

 Rezervy mzdové, sociální fondy 

o Věrnostní a jednorázové odměny 

o Dovolená 

 Technická příprava, posudky, a jiné 

o Stavebně technické průzkumy 

o Geologické a geotechnické průzkumy 

o Laboratorní zkoušky materiálů 

o Stavební zkoušky 

o Odborné posudky, expertizy 

o Překlady, tlumočení, celní odbavení 

 Finanční náklady, pojistné, reklama a záruky 

o Pojistné ze zákona, stavebně montáţní pojištění a pojištění 

odpovědnosti dodavatele 
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o Majetkové pojistné 

o Zábory pozemků 

o Licence a jiné poplatky 

o Osvědčení, certifikáty 

o Reklama, inzerce, propagace 

o Bankovní záruky na nabídku, provádění a záruční dobu 

o Úroky 

 Ostraha, poţární ochrana, bezpečnost práce a ochrana ţivotního 

prostředí 

o Bezpečnostní sluţba 

o Protipoţární opatření, hasicí přístroje 

o První pomoc, lékárnička 

o Ochranné pomůcky a oděvy 

o Lešení, hrazení, zábradlí, zajištění jam 

o Čištění komunikací a ploch, zamezení znečišťování 

o Odvozy ostatních odpadů, suti, obalů, palet 

 Rezervy a ostatní náklady 

o Rezerva na ostatní reţijní náklady, bankovní poplatky za sluţby, 

pojištění, školení dělníků 

o Pokuty, penále 

o Rezerva na kurzové rozdíly 

o Archeologický průzkum 

o Rezervy 

Kaţdý podnik má obvykle svůj vlastní postup výpočtu těchto reţií. Měl by se 

na něm podílet obchodní úsek i výrobní úsek. Určení výše této reţie má mnohdy 

zásadní vliv na celkovou cenu stavební zakázky. Hlavním důvodem je, ţe ceny 

materiálů bývají na trhu velmi podobné, ale výrobní reţie si můţe kaţdý podnik nastavit 

v jiné výši, s ohledem na vytíţenost současných pracovních sil, délku výstavby, znalost 

procesu výstavby, vlastnictví zdrojů a další přímo ovlivněné poloţky v této reţii. 



14 

 

 

Obrázek č. 3: Ukázka výpočtu výrobní režie [Zdroj: autor] 
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Optimální pomůcka ke stanovení těchto nákladů je zpracování harmonogramu 

výstavby. Sestavuje se na základě plánovaného technologického postupu výstavby a 

zkušenosti s délkou trvání jednotlivých stavebních prací v praxi. Je důleţité mít 

v harmonogramu stanovené milníky jednotlivých objektů, podlaţí, konstrukcí a jiné. 

Dodrţování těchto milníků potom hlavnímu stavbyvedoucímu zaručuje včasné a 

kvalitní provedení díla. Důleţitými milníky vnímáme také převzetí staveniště a 

dokončení (kolaudace) díla. 

Zkušený stavbyvedoucí je schopen výrobní harmonogram stanovit s přesností 

jednoho pracovního týdne při výstavbě kratší neţ dva roky. Pokud nenastanou nečekané 

komplikace (ţivotní pohromy, zjištěné poruchy nebo nedostatečná projektová 

dokumentace), je obvykle schopen stavbu dle něj vykonat.  

Harmonogram také často bývá součástí nabídky, kterou stavební podnik 

prokazuje schopnost vykonat dílo včas a zároveň se tak zavazuje pod rizikem případné 

sankce z prodlení. 
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Obrázek č. 4: Ukázka harmonogramu prací [Zdroj: autor] 
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2.3.5. Správní režie 

Poloţky, které přímo nesouvisí se stavbou, ale s celkovým řízením společnosti, 

nazýváme správní reţií. 

Správní reţie jsou většinou stanoveny hlavním ekonomem společnosti určitým 

procentem z celkové ceny zakázky. Tyto hodnoty bývají obvykle mezi 6 a 8 % z 

objemu celkových trţeb.  

Do správních reţií patří zejména: 

 Vedení společnosti 

o Majitelé akcií, majitelé 

o Ředitel společnosti 

o Ředitelé divizí a úseků 

o Náměstci 

 Ekonomie 

o Mzdová účetní 

o Vedení účetnictví 

o Ekonom 

o Náklady na financování 

 Obchodní styk 

o Získávaní veřejných zakázek z věstníku 

o Komunikace se zadavateli ve výběrovém řízení 

o Kompletace nabídek 

 Oddělení lidských zdrojů 

o Školení 

o Nábory nových zaměstnanců 

o Rekvalifikační kurzy 

o Administrace smluv, odměn, mezd 

 IT oddělení 

o Správci sítě 

o Nákupy nových zařízení 

o Údrţba počítačů 
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o Servis SW 

 Doprava 

o Sluţební vozy 

o Náklady na pojištění, opravy, údrţbu 

 Administrativa 

o Ostatní administrativní pracovníci 

o Asistentka 

 Facility management 

o Úklidové práce 

o Vozový park 

o Recepční 

o Údrţba objektu (vnitřní i vnější) 

 

2.4. Druhy kalkulací 

2.4.1. Předběžná kalkulace 

Sestavuje se ve fázi přípravy výroby a dělí se dále na normové a propočtové. 

Normové lze vnímat jako plánové nebo operativní.  

Z plánových kalkulací vychází plánové normy a jsou nejdéle roční. Propočtové 

jsou méně přesné, protoţe vychází z kalkulací zakázek podobných rozsahů. Operativní 

jsou na měsíční nebo čtvrtletní bázi. 

2.4.2. Výsledná kalkulace 

Výslednou kalkulaci provádíme po provedení realizace, tedy po skončení 

výroby. Z těchto údajů jsme schopni stanovit hospodářský výsledek zakázky a je pro 

nás důleţitá i z důvodu budoucího plánování. 
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Obrázek č. 5: Druhy kalkulací [5] 

 

2.5. Veřejná zakázka a obsah její nabídky 

2.5.1. Zadávací dokumentace 

Součástí kaţdé veřejné zakázky je takzvaná zadávací dokumentace. Jedná se o 

souhrnný dokument popisující poţadavky na uchazeče a na zpracování cenové nabídky. 

Porušení jakékoliv z podmínek potom vede k vyloučení ze soutěţe.  

Zadávací dokumentace obvykle obsahuje tyto základní části: 

 Identifikační údaje zadavatele 

 Předmět plnění veřejné zakázky včetně předpokládané hodnoty 

 Doba plnění veřejné zakázky 

 Místo plnění veřejné zakázky 

 Kvalifikační předpoklady 

 Společná ustanovení ke splnění kvalifikačních předpokladů 

 Obchodní a platební podmínky 

 Poţadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

 Hodnocení 

Kalkulace 

Předběžná 

Normová 

Plánová 

Operativní 

Propočtová 

Výsledková 



20 

 

 Podmínky a poţadavky na zpracování a podání nabídky 

 Závaznost poţadavků zadavatele 

 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

 Lhůta a místo pro podání nabídek 

 Otevírání obálek 

 Výhrady zadavatele 

 Seznam příloh 

 Přílohy [7] 

 

Nabídky se podávají obvykle písemně v uzavřené obálce označené názvem 

veřejné zakázky s uvedením výzvy „Neotevírat“. Na obálce musí být uvedena adresa, na 

níţ je moţné dle ust. § 71 odst. 6 ZVZ vyrozumět uchazeče o tom, ţe jeho nabídka byla 

podána po uplynutí lhůty nebo dle ust. § 71 odst. 7 ZVZ o tom, ţe zadavatel obdrţel ve 

lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku. Nabídka obsahuje v souladu s ust. § 68 

ZVZ návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče. 

Nabídka obvykle musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce 

(výjimku tvoří odborné názvy a údaje). 

V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny 

 Identifikační údaje uchazeče v rozsahu uvedeném v ust. § 17 písm. d) 

 Kontaktní adresa pro písemný styk (včetně e-mailové adresy) mezi 

uchazečem a zadavatelem, resp. osobou pověřenou zadavatelskými 

činnostmi 

 Nabídková cena v obvyklém členění:  

o celková nabídková cena bez DPH 

o DPH 

o Celková nabídková cena vč. DPH, 

 Případné další údaje. 
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Uchazeči předkládají nabídku (v listinné verzi) v originále a případně 

(nepovinně) i v dalším 1 výtisku (kopii), přičemţ originál nabídky je výslovně jako 

originál označen, ostatní případné výtisky jsou označeny jako „Kopie“. [7] 

Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy 

nabídky jsou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny 

před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky jsou vţdy řádně čitelné, bez škrtů a 

přepisů. 

Krycí list musí obsahovat, vedle čísla výtisku a označení, zda jde o Originál či 

Kopii, téţ údaje dle ostatních ustanovení zadávací dokumentace.  

Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, jsou očíslovány 

vzestupnou řadou. 

Uchazeč předkládá nabídku téţ případně na technickém nosiči dat (CD či 

DVD). 

Informace na technickém nosiči dat mají pouze informativní povahu. Na 

technickém nosiči dat uchazeč předloţí zejména návrh smlouvy na realizaci veřejné 

zakázky, případně také otevřenou verzi rozpočtu. 

 

2.5.2. Struktura nabídky 

Veřejná zakázka můţe definovat strukturu nabídky například těmito 

základními částmi: 

 Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje uchazeče a výši 

nabídkové ceny. 

 Obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu 

příloh. 

 Identifikační údaje subdodavatelů. 

 Doklady prokazující splnění kvalifikace (předkládá-li nabídku více 

dodavatelů společně rovněţ originál nebo úředně ověřenou kopii 

smlouvy o solidární odpovědnosti). 
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 Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v 

posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v 

pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele Má-li 

dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichţ 

souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, 

vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek . 

 Prohlášení uchazeče o tom, ţe neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu 

podle zvláštního právního předpisu (tj. zákona č. 143/2001 Sb., o 

ochraně hospodářské soutěţe a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

 Nabídková cena (v poţadovaném členění). 

 Návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou. 

 Ostatní dokumenty, které mají dle uchazeče tvořit obsah nabídky. 

 Informace o celkovém počtu listů nabídky. 

Uvedené jednotlivé součásti nabídky uchazeč ve své nabídce zřetelně oddělí 

barevnými předělovými listy (uvedené má pouze doporučující charakter). [7] 

 

2.6. Názvosloví v oblasti oceňování 

2.6.1. Rozpočet 

Jedná se o jistou formu sestavení ceny. Má skladebnou strukturu, která vychází 

z konstrukční nebo technologické struktury stavebního díla. Jedná se vlastně o výkaz 

výměr oceněný příslušnými cenami konstrukčních prvků, cenami skupinových prvků 

nebo ukazateli na objekt či etapu. 

2.6.2. Výkaz výměr 

Výkaz výměr můţeme chápat jako soubor rozměrů konstrukčních prvků nebo 

materiálů vypočítaný z projektové dokumentace. Umoţňuje kvantitativní určení 

měrných jednotek a mnoţství. 
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2.6.3. Obvyklá cena 

Obvyklá cena je cena srovnatelného zboţí schopného nejlépe zastoupit dané 

zboţí v jeho základních uţitných vlastnostech z hlediska kupujícího. Nelze-li najít 

srovnatelné zboţí, vychází se z vývoje ceny a nákladů daného zboţí v čase. [4] 

2.6.4. Stavba 

Stavba je výsledek stavební činnosti, který lze individualizovat podle druhu, 

účelu a vyuţití. Také ji lze definovat jako souhrn dodávek stavebních hmot, dílů, prací a 

dodávek strojů, zařízení a inventáře, včetně jejich montáţí, prováděných v souvislém 

čase na souvislém místě. Jejich výsledkem je vybudování nového dlouhodobého 

hmotného majetku, nebo obnova uţitkových funkcí jiţ existujícího dlouhodobého 

hmotného majetku (rekonstrukce, modernizace, adaptace, rozšíření). Tento dlouhodobý 

hmotný majetek plní jako celek samostatnou technicko-ekonomickou, případně jinou 

společenskou funkci. [4] 

2.6.5. Stavební část stavby 

Za stavební část stavby lze povaţovat stavební práce nebo prostorově ucelené 

stavební díla. 

2.6.6. Technologická část stavby 

Technologická část zahrnuje všechny provozní celky včetně jejich montáţí. 

Jedná se o elektromontáţe, vzduchotechnické zařízení, zdroje vytápění, zdravotechniku, 

medicinální plyny, systémy měření a regulace a jiné. 

2.6.7. Rekonstrukce 

Rekonstrukci vnímáme jako zásah do konstrukce, změnu dispozice nebo 

technologické části stávajícího dlouhodobého hmotného majetku.  

Cílem rekonstrukce je zlepšení technických parametrů nebo modernizace 

prostředí a vybavení, aniţ by se měnila funkce objektu. 
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2.6.8. Investor 

Investor neboli objednatel disponuje finančními prostředky, kterými zajišťuje 

výstavbu. Můţe jím být fyzická nebo právnická osoba a zabezpečuje přípravu a 

realizaci stavby. 

2.6.9. Dodavatel 

Dodavatel neboli zhotovitel provádí samotnou realizaci stavby. Vykonává tak 

na objednávku investora podle dohody uzavřené ve smlouvě o dílo. 

2.6.10. Dodatečné práce 

Pokud v průběhu realizace veřejné zakázky dojde k tomu, ţe není třeba určitou 

část zadavatelem vymezené veřejné zakázky v původních podmínkách realizovat, 

zadavatel se dohodne s dodavatelem, ţe konkrétní práce (dodávky, sluţby) nebude dále 

plnit (dále jen „méněpráce“), a obvykle je taková dohoda učiněna formou dodatku k 

původní smlouvě. [7] 

Naopak ale můţe v průběhu plnění veřejné zakázky nastat skutečnost, ţe je 

třeba realizovat práce (dodávky, sluţby), které nebyly předmětem původní veřejné 

zakázky. Takové práce (či mnoţství materiálu) nebyly zadavatelem v podmínkách 

původní veřejné zakázky obsaţeny, a proto se jedná o nový předmět plnění tedy novu 

veřejnou zakázku (dále jen „vícepráce“), byť s původní veřejnou zakázkou 

bezprostředně souvisí. [7] 

Taková veřejná zakázka musí být s ohledem na její předpokládanou hodnotu 

zadána jednou z forem zadávacích řízení (obecně nelze vyloučit ani zadání v jednacím 

řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce či zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu). Pokud to zákon připouští, můţe zadavatel nový předmět plnění veřejné 

zakázky (vícepráce) zadat přímo dodavateli, který realizuje původní veřejnou zakázku a 

zpravidla jsou vícepráce sjednány formou dodatku k původní smlouvě. [7] 

V praxi, zejména při realizaci rekonstrukcí staveb ale dochází k oběma 

variantám – méněpráce a vícepráce – současně, přičemţ není vyloučeno, aby za tímto 

účelem jejich sjednání uzavřel zadavatel s dodavatelem jeden dodatek k původní 
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smlouvě. Při volbě vhodné formy zadání veřejné zakázky, tedy při kalkulaci 

předpokládané hodnoty však nelze kalkulovat úhrnem méněpráce a vícepráce, neboť 

novou veřejnou zakázkou jsou pouze vícepráce, které nebyly zadavatelem v původní 

veřejné zakázce vymezeny. [7] 

 

2.7. Rozpočet 

2.7.1. Předběžný rozpočet stavby 

Jedná se o rozpočet zpracovávaný zhotovitelem ve fázi předprojektové 

přípravy stavby a slouţí investorovi k ekonomickému rozhodování s ohledem na 

moţnosti financování. Je pouze přibliţný, není podrobný a sestavení nákladů vychází ze 

zjištění objemových ukazatelů a technicko-hospodářských ukazatelů. Mezi objemové 

ukazatele řadíme obestavěný prostor, zastavěnou plochu apod. Technicko-hospodářské 

ukazatele vychází ze statistického vzorku staveb, které jiţ byly realizovány a známe 

průměrnou cenu na objemovou jednotku. Tyto ukazatele zpracovává ústav pro 

racionalizaci ve stavebnictví (URS).  

Technicko hospodářské ukazatele jsou členěny na konstrukce (neboli stavební 

části), z nichţ určujeme procentuální podíl dílčí konstrukce na celkové ceně. Tyto ceny 

by měly být pravidelně aktualizovány s ohledem na měnící se ceny na trhu ve 

stavebnictví. 

2.7.2. Položkový rozpočet stavby 

Poloţkový rozpočet stavby bývá obvykle přílohou projektové dokumentace a 

zpracovává se v projektové fázi přípravy stavby. Vychází z výkazu výměr stavby 

sestaveným kvalifikovaným projektantem nebo rozpočtářem a vyjadřuje jednotlivé 

stavební a montáţní práce. Ceníky těchto prací jsou buď obecné (směrné orientační 

ceny URS) nebo individuální u jednotlivých zhotovitelů, které vychází ze stavební 

praxe. 
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2.7.3. Nabídkový rozpočet 

Pod pojmem nabídkový rozpočet si můţeme představit jakýkoliv rozpočet, 

kterým nabízí uchazeč o zakázku cenu, za kterou je schopen a ochoten dílo vykonat. Je 

tedy součástí nabídky a obsahuje nabídkovou cenu. Obvykle vychází z kombinovaných 

cen jak obecných, tak směrných a je členěn na jednotlivé konstrukční části stavby 

(zemní práce, zakládání, izolace, vodorovné konstrukce, svislé konstrukce, bourací 

práce, přesuny hmot, izolace, aj.). Toto rozdělení je důleţité také pro posuzování 

výhodnosti různých nabídek, s ohledem na rozdílné ceny jednotlivých dílů u různých 

uchazečů. 

2.7.4. Kontrolní a revizní rozpočet 

Kontrolní rozpočty se zpracovávají po dokončení díla, pro vyţádanou kontrolu 

vyfakturovaných částek za cenu díla vůči cenám obvyklým. Vychází většinou na 

základě podnětu investora, aby zjistil, jestli je původní rozpočet v pořádku. 

2.7.5. Základní členění rozpočtu 

Rozpočet lze rozdělit na základní rozpočtové náklady (ZRN) a vedlejší 

rozpočtové náklady (VRN). 

Mezi základní rozpočtové náklady řadíme podle Třídníku stavebních 

konstrukcí a prací (TSKP) práce a dodávky hlavní stavební výroby (HSV), přidruţené 

stavební výroby (PSV), montáţe a hodinové zúčtovací sazby. 

Rozdělení HSV dle TSKP: 

1. Zemní práce 

2. Základy 

3. Svislé konstrukce 

4. Vodorovné konstrukce 

5. Komunikace 

6. Úprava povrchu 

7. Potrubí 

8. Dokončovací práce 
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PSV patří do kategorie 7 a jsou děleny podle druhu řemesla: 

71. Izolace 

72. Zdravotně technické instalace 

73. Ústřední vytápění 

74. Silnoproud 

75. Slaboproud 

76. Konstrukce ostatní 

77. Podlahy 

78. Dokončovací práce 

79. Ostatní konstrukce a práce pozemních staveb 

Montáţe dělíme dle TSKP do tříd: 

M21 – Elektromontáţe 

M22 – Montáţe sdělovací, signalizační a zabezpečovací techniky 

M23 – Montáţe potrubí 

M24 – Montáţe vzduchotechnických zařízení 

M25 – Povrchové úpravy strojů a zařízení prováděných při 

extrémních montáţích 

M33 – Montáţe dopravních zařízení, skladových zařízení a vah 

M35 – Montáţe čerpadel, kompresorů a vodohospodářských 

zařízení 

M36 – Montáţe provozních, měřících a regulačních zařízení 

M43 – Montáţe ocelových konstrukcí 

M46 – Zemní práce prováděné při externích montáţních pracích 

[4] 

K vedlejším rozpočtovým nákladům lze přiřadit náklady související se 

zařízením staveniště, mimořádně ztíţené dopravní podmínky, náklady vzniklé z titulu 
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práce u památkově chráněných objektů, provozní vlivy, ztíţené výrobní podmínky a 

jiné náklady, které nelze přesně vyčíslit nebo definovat. 

Celkové členění rozpočtu lze schematicky také zakreslit do následujícího 

obrázku. 

 

Obrázek č. 6: Rozpočet stavebního objektu [1] 

 

2.8. Rozpočtové programy 

Ve stavební praxi se běţně pracuje s výpočetní technikou, která usnadňuje 

zpracovávání rozsáhlých rozpočtů. K tomuto jsou nejčastěji vyuţívány tři základní 

softwarové programy. 
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2.8.1. KROS plus, KROS 4, SMART plus 

Komplexní nástroj pro tvorbu rozpočtů, kalkulací stavebních prací a sledování 

stavební zakázky. Jako jediný v ČR obsahuje kompletní podobu Cenové soustavy ÚRS 

a je schopen pracovat s jakoukoliv jinou databází cen stavebních prací. 

Program je sloţen z modulů, které pokrývají celý proces výstavby – od 

hrubého plánování nákladů aţ po realizaci. Je určen pro stavební firmy, investory, 

projektanty, rozpočtáře a další účastníky stavebního řízení. [4] 

2.8.2. BUILD power S 

Sotware BUILD power S pracuje s cenovou soustavou RTS DATA. 

BUILDpower S je určen zejména pro stavební firmy, rozpočtáře a projekční kanceláře. 

Tento software vyuţijí především ti uţivatelé, kteří potřebují rychle a snadno 

stanovit orientační cenu stavby. Základním principem ocenění je zatřídění objektů podle 

„Jednotné klasifikace stavebních objektů“ (JKSO) a určení mnoţství účelových 

jednotek (např. m3 obestavěného prostoru). 

Následně lze s programem pracovat na stejné bázi jako u předchozího Krosu. 

2.8.3. Excel 

Jedná se o tabulkový procesor, který má uţ několik let dominantní postavení na 

trhu. Jedná se o univerzální nástroj, který je součástí běţných kancelářských 

softwarových balíčků společnosti Microsoft. 

Dokáţe pracovat s rozsáhlou databází dat, obsahuje všechny běţné pouţívané 

funkce, lze v něm sestavovat vzorce, tabulky, grafy a ostatní uţitečné výstupy. 

Ve stavebnictví se často pouţívá v kombinaci s ostatními programy pro 

rozpočtování a vyplňují se do něj rozpočty na veřejné zakázky. 
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3. Zvolená stavební zakázka 

V této části pracuji s konkrétní veřejnou zakázkou na stavební práce. Zvolil 

jsem si rekonstrukci geriatrického oddělení v nemocnici s poliklinikou v Havířově. 

Jedná se o zakázku, kterou naše firma realizuje a stál jsem na začátku u zpracování 

cenové nabídky, v průběhu realizace při přípravě stavby i po jejím ukončení. 

Pracuji s rozsahem HSV ve stavební části (bez TZB) a vysvětluji postup při 

zpracování ceny, rozdělení na případné poddodávky a způsob jejich určení. 

Předpokládaný rozsah prací zadavatelem je přibliţně 6 mil. Kč bez DPH. 

 

3.1. Předmět plnění veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce při rekonstrukci geriatrického 

oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.  

V rámci rekonstrukce budou prováděny bourací práce (stávající příčky), zdící 

práce (SDK příčky), provedení nové instalace ZTI, ÚT, elektroinstalace, rozvodu 

medicinálních plynů, vzduchotechniky, klimatizace a EPS.  

Účelem stavby je provedení modernizace geriatrického oddělení a tím zajištění 

efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických sluţeb. Stavba bude realizována 

v rámci projektu „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou 

Havířov, příspěvková organizace“ (dále jen „projekt“).  

Projekt bude spolufinancován z regionálního operačního programu regionu 

soudrţnosti Moravskoslezsko. Je tedy přímo navázán na zdroje z Evropské unie. 

 

3.2. Popis rekonstrukčních úprav 

Bude provedena generální rekonstrukce 4.NP bloku B. Je zde umístěno šest tří 

lůţkových pokojů bez vlastního hygienického zázemí (na pokojích pouze umyvadlo), 
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dva třílůţkové pokoje s hygienickou buňkou a jeden jednolůţkový nadstandardní pokoj 

se samostatnou hygienickou buňkou.  

Pokoje jsou vybaveny lůţky s nočními stolky, instalačními rampami a 

šatnovými skříněmi. Pacientům slouţí nová denní místnost a čajová kuchyňka vedle ní. 

Oddělení je vybaveno čisticí místností a dvěma čistými sklady. Pro pacienty na 

lůţkových pokojích bez vlastního hygienického zázemí je vytvořeno společné 

hygienické zázemí (muţi + ţeny imobilní) a místnost lázně pacientů (prostory řešeny za 

asistence personálu).  

Personál má k dispozici pracovnu lékaře, stanoviště sester se sesternou, denní 

místnost zaměstnanců a hygienickou místnost se sprchou. 

Jednotlivé místnosti navazují na středovou chodbu, která ústí do komunikační 

vertikály bloku E. V komunikační vertikále jsou schodiště a lůţkové výtahy, které 

umoţňují přepravu mezi jednotlivými podlaţími monobloku. 

 

3.3. Stavební, konstrukční a materiálové řešení 

Bourací práce budou probíhat ve vlastním bloku B, ve 4.NP. Vzhledem ke 

změně dispozice budou stávající příčky vybourány a odstraněny nášlapné vrstvy na 

nosnou konstrukci. Dispoziční uspořádání lůţkových pokojů v bloku B bude částečně 

zachováno. Doplněny budou hygienické buňky. Veškerá dveřní křídla budou 

demontována. Veškeré obklady budou odstraněny a podhledy s topnými rozvody budou 

demontovány. 

Stávající příčky jsou zděné z dutinových příčkovek. Nové příčky budou 

kompletně provedeny z SDK konstrukcí ( jednoduchá nebo dvojitá konstrukce dvojitě 

opláštěné 2x 12,5mm ) tlouštěk 100, 125, 150 a 250 mm z důvodu odlehčení nosné 

konstrukce a základů. 

Nové SDK příčky budou opláštěny dvěma sádrokartonovými deskami s výplní 

z minerální vlny. V mokrých provozech budou pouţity příčky z impregnovaných 

sádrokartonových desek. V příčkách budou zabudovány i instalační komplety pro 
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zařizovací předměty. Část sádrokartonových příček bude vzhledem k jejich výšce a 

osazení prosklených stěn vyztuţena tenkostěnnými ocelovými profily. Sádrokartonové 

příčky jsou uvaţovány z důvodu poţadované neprůzvučnosti konstrukce a rovněţ z 

důvodu zatíţení stávající konstrukce podlahy. 

Vnitřní omítky na stávajících zděných konstrukcích budou vápenné štukové 

dvouvrstvé. 

Sádrokartonové příčky a podhledy budou přetmeleny a přebroušeny a doplněny 

otěruvzdornou malbou či omyvatelným nátěrem. Veškeré stěny (zděné nebo SDK) 

budou v závislosti na místnosti opatřeny keramickými obklady, omyvatelnými a 

desinfikovatelnými nátěry nebo otěruvzdornou malbou. Na stěnách budou doplněny 

ochranné pásy. 

Skladby podlah v podlaţí jsou cca 100 mm a budou doplněny kročejovou 

izolací. Nášlapné vrstvy budou z keramické dlaţby, v mokrých provozech 

protiskluzová, doplněna sokly nebo keramickým obkladem. Podlahové fóliové krytiny 

budou v pásech nebo ve čtvercích a budou vytaţeny přes fabion na zdivo do výšky 100 

mm.  

Technické prostory budou mít nášlapnou vrstvu z keramické dlaţby. Betonové 

podlahy budou opatřeny protiprašným nátěrem nebo dielektrickým kobercem. Přechody 

mezi různými druhy podlahových krytin budou opatřeny nerezovými prahovými a 

dilatačními profily. Skladby podlah v podlaţí budou dle potřeby vylehčeny 

anhydritovými samonivelačními betony.  

Část místností bude opatřena novými podhledy. Podhledy budou krýt rozvody 

instalací a zejména vzduchotechniky. Podhledy jsou uvaţovány plné sádrokartonové, do 

mokrých provozů impregnované. Kazetové podhledy budou minerální, převáţně 

umístěné v chodbách. Součástí podhledů budou instalační otvory, vzduchotechnické 

nástavce a zapuštěná osvětlovací tělesa.  

Z truhlářských výrobků jsou uvaţována dveřní křídla ve standardním 

provedení vč. zárubní typu N – nemocniční s těsněním. Dále jsou uvaţována na 

lůţkovém oddělení madla, parapetní desky laminované se zakulacenou hranou.  
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Oddělení bude doplněno vestavěnými skříněmi. 

Ze zámečnických výrobků se bude jednat o typová dveřní křídla, zárubně, 

madla v hygienických místnostech, poklopy, mříţky, ochranné a dilatační profily, čisticí 

zóny. Z atypických výrobků se jedná především o prosklené dělící stěny s dveřními 

křídly otvíravými nebo posuvnými z lehkých kovů. Posuvná dveřní křídla budou ruční.  

Dále se bude jednat o poţární uzávěry s patřičným kováním, zábradlí, krytí 

instalací vč. revizních dvířek s poţární odolností. Zámečnické a kovové výrobky budou 

opatřeny nátěrovým systémem nebo vypalovaným lakem. 

Truhlářské výrobky (dveřní křídla) budou opatřena vnitřním nátěrem. 

Barevnost oddělení bude řešena v projektu barevného řešení v dalších stupních 

projektové dokumentace. 

Rozsahově menší stavební úpravy budou provedeny v úrovni 1.PP bloku A. Je 

upravena stávající výměníková stanice pro ÚT. Nově budou vybudovány (ze stávajících 

skladových místností) elektrorozvody NN, slaboproudu a nová vakuová stanice. Z 

úrovně 1.PP aţ po strop 4.np je vybudována instalační šachta (v průčelí bloku B) přes 

všechna podlaţí, kterou jsou vedeny rozvody vody, topení, elektroinstalace silnoproudé 

a slaboproudé. 

Budou rekonstruovány stávající svody kanalizace, které prochází svisle blokem 

B přes všechna podlaţí. Obezdění těchto svodů bude otevřeno a následně zakryto v 

kaţdém podlaţí.  

Protipoţární utěsnění v místě průchodu svislých instalací bude v úrovni stropů. 

 

 

 

 

 



34 

 

4. Základní postup zpracování cenové nabídky 

4.1. Podklady pro rozpočtování 

Základním podkladem ke zpracování cenové nabídky je projektová 

dokumentace. Podle kvality jejího zpracování, včetně orientace ve výkresech, názvech a 

hierarchii lze určit její propracovanost. 

Projektová dokumentace se můţe nacházet v několika stupních, které mohou 

výslednou cenu ovlivnit (např. „Dokumentace pro provádění stavby“, „Dokumentace 

pro stavební povolení“, „Dokumentace pro výběr zhotovitele“ nebo „Dokumentace pro 

územní rozhodnutí“). 

Dalším neméně důleţitým podkladem jsou katalogy s cenami stavebních 

objektů, prací a materiálů. 

Ke zpracování ceny je nutné znát také technické normy a jejich provázanost na 

projekt, včetně všech souvisejících zákonů o cenách, dani z přidané hodnoty, veřejných 

soutěţích a obchodní a občanský zákoník. 

Podkladem pro tuto práci se stal také plán výběrových řízení, který je součástí 

příloh této práce. Jedná se o interní dokument stavební firmy, ve kterém si zhotovitel 

eviduje všechny ceny jednotlivých oddílů rozpočtu, uchazeče a jejich nabídky. 

Při sestavování předběţné ceny této zakázky bylo pracováno se softwarem 

Kros plus a Excel. Tyto programy byly navzájem kombinovány, čímţ bylo dosáhnuto 

maximální efektivity při oceňování.  

Kros plus byl uţíván zejména pro určování cen poloţek z ceníku URS, dále 

také pro rozbory poloţek, indexové sniţování nebo zvyšování cen a kontrolou rozpočtu 

z hlediska fungování vzorců. 

Excel slouţil k administraci nabídek, přerozdělení rozpočtu, tvorbou 

dodatečných rozpočtů, určování reţií a zadáním nabídky zpět do původního zadání. 
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4.2. Rozdělení rozpočtu stavebního objektu na plánované oddíly 

Ve fázi přípravy rozpočtu pro sestavení cenové nabídky je nutné si rozpočet 

rozdělit na několik dílčích částí. Postupuje se obvykle tím způsobem, ţe si jednotlivé 

profese uspořádám k sobě, s ohledem na budoucí plnění jednotlivých podzhotovitelů.  

Základní rozpočet je totiţ rozdělen například na svislé konstrukce, ve kterých 

se nachází zednické konstrukce, týkající se firmy provádějící zednické práce, ale také 

sádrokartonové konstrukce, které provádí firma jiná. 

Další důvodem je také skutečnost, ţe rozpočtové programy, ve kterých jsou 

výkazy výměr zpracovávány do rozpočtů, pracují s některými poloţkami tím způsobem, 

ţe je přiřadí například do kategorie dokončovacích prací, přestoţe se budou provádět jiţ 

na začátku plnění zhotovitele. 

Dále je třeba brát v potaz fakt, kdy projektant například do výpisu prvků, ze 

kterého výkaz výměr vychází, zařadí do zámečnických výrobků nejen prvky správně 

vhodné pro zámečnickou profesi, ale také třeba hliníkové profily nebo kovové dveře či 

vrata. 

Toto rozdělení provádí výrobní přípravář zhotovitele, na základě jiţ 

provedených staveb a odborných zkušeností z oboru. Ten by měl také respektovat 

přibliţný postup prací na stavbě, aby měl v případě posuzování jednotlivých cen také 

přímou vazbu na zahájení provádění prací a návaznost na další oddíly. 

Rozdělení je samozřejmě částečně subjektivní, a to zejména z těchto důvodů: 

 nedostatečná znalost projektu  

 pracovní postupy prací jsou v tuto chvíli neznámé 

 přehlédnutí poloţek, které ve skutečnosti patří jinam 

 nedostatečné rozdělení (např. bourací práce budou provádět 2 firmy) 

 v době rozdělení není známé rozdělení při samotné realizaci vedoucím 

projektu 

 jedna poloţka rozpočtu je společná pro několik profesí (například 

nátěry) 

 chyba v rozdělení – lidský faktor 
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U vybrané zakázky byl rozpočet stavby rozdělen na tyto oddíly:  

Tabulka č. 5: Plánované rozdělení zakázky [Zdroj: autor] 

Poř.č. Popis oddílu Obsaţené práce 

1 zemní práce 
Zemní práce související s provedením přípojky 

nízkého napětí a zdravotechniky v 1.NP. 

2 bourací práce 
Bourání podlah, příček, vrtání stropů, otlučení 

omítek, odvozy a likvidace sutí. 

3 izolace Zaizolování prostupu nátěrovou izolací a manţetou. 

4 zděné konstrukce 
Zazdívky otvorů, betonáţe otvorů a osazování 

nosníků. 

5 omítky 
Zakrývání oken, omítky stěn a stropů, hrubé výplně 

rýh, penetrace podkladů a začištění špalet. 

6 potěry 
Betonové mazaniny včetně výztuţí, samonivelační 

potěry, tepelné izolace a zásypy. 

7 střecha Dlaţdice na střechu pro VZT, lemování trub. 

8 SDK konstrukce Příčky, revizní dvířka, zárubně, podhledy. 

9 zámečnické prvky Madla, dveřní prahy, mříţky, TV stojany, dveře. 

10 hliníkové výplně Prosklené stěny a dveře, světlíky. 

11 dveře Dveře do pokojů. 

12 obklady a dlaţby 
Montáţe a dodávky obkladů a dlaţeb, stěrkové 

izolace, ukončující lišty a manţety. 

13 malby Nátěry, malby, penetrace. 

14 interiéry Vestavné skříně, kuchyňské linky, obklady stěn. 

15 povlakové podlahy Odstranění a montáţe PVC podlah včetně soklování. 

16 podlahové stěrky Epoxidový nátěr podlah. 

17 poţární ochrana Dodávka přenosných hasicích přístrojů. 

18 TZB 

Elektromontáţe, vzduchotechnika a chlazení, 

zdravotechnika, vytápění, měření a regulace, 

medicinální plyny. 

19 úklidové práce Úklid občanských budov 
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20 ostatní HZS, lešení, zakrytí podlahy. 

21 přesuny hmot Přesuny hmot 

22 VRN Zařízení staveniště, zajištění publicity. 

 

 

4.3. Metody ocenění jednotlivých oddílů 

V této kapitole popíšu způsoby ocenění jednotlivých oddílů několika způsoby 

ke zjištění ceny. U kaţdé stavby probíhá volba způsobu ocenění zcela individuálně, 

v závislosti na těchto faktorech: 

 práce bude zhotovitel provádět svépomocí 

 práce bude zhotovitel provádět plněním podzhotovitele 

 oddíl je významný/nevýznamný pro ověření ceny u podzhotovitele 

 zhotovitel zná ceny svých podzhotovitelů za jednotlivé poloţky 

 zhotovitel má se svým podzhotovitelem smlouvu o neměnných cenách 

po určitou dobu sjednání (tzv. rámcová smlouva) 

 zhotovitel má vlastní vybavení (např. výtahy, lešení, stavební buňky) 

 termín odevzdání nabídky 

 anonymita zpracovávání nabídky 

 

4.3.1. Ocenění prací prováděných svépomocí 

Čím více prací je schopný zhotovitel provést svépomocí, tím lepší a přesnější 

cenu za oddíl můţe mít. Důvodem je, ţe nemusí do svých cen přičíst ještě plnění 

podzhotovitele s ohledem na jeho limitní ceny a poţadované marţe a stejné marţe ještě 

přičítat duplicitně s ohledem na své reţie. Toto ocenění u větších společností obvykle 

vykonává divize nebo úsek, který se pracemi zabývá.  

4.3.2. Ocenění prací prováděných podzhotovitelem poptávkovým způsobem 

V případě, kdy je nutné některé oddíly rozpočtu ocenit dle skutečných nákladů 

potřebných pro provedení díla podzhotovitelem, je nutné pracovat s aktuální situací na 

trhu. Z toho důvodu se jednotlivé firmy oslovují s poptávkou na předmětné provedení 
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dílčí části. Na základě těchto poptávek jsou potom vyţadovány cenové nabídky od 

dílčích profesí a zhotovitel je schopen tyto ceny pouţít pro další zpracování. 

Větší mnoţství nabídek mu potom zajistí přesnější určení předpokládané ceny 

oddílů, kdy je schopen rozpoznat extrémy v nabídkách. 

Tabulka č. 6: Příklad extrémů v nabídkách podzhotovitelů [Zdroj: autor] 

Nabídka Poloţka z nabídky 
Jednotková cena 

poloţky 

1 
Dveře vni pl.hl.  90/197 cm,výplň poţ.odoln, 

kování,komplet dle T/22, EW 30 DP3+C 
11.550 Kč 

2 
Dveře vni pl.hl.  90/197 cm,výplň poţ.odoln, 

kování,komplet dle T/22, EW 30 DP3+C 
3.528 Kč 

3 
Dveře vni pl.hl.  90/197 cm,výplň poţ.odoln, 

kování,komplet dle T/22, EW 30 DP3+C 
10.200 Kč 

4 
Dveře vni pl.hl.  90/197 cm,výplň poţ.odoln, 

kování,komplet dle T/22, EW 30 DP3+C 
9.790 Kč 

 

Z této tabulky jasně vyplývá, ţe zpracovatel Nabídky 2 má oproti ostatním 

nabídkám mimořádně nízkou cenu za poloţku dodávky a montáţe dveří, pozice T/22.  

Důvodem můţe být: 

 tvůrce nabídky přehlédl poţadovanou poţární odolnost nebo jinou 

informaci obsaţenou v popisu poloţky nebo projektové dokumentaci 

 v ostatních nabídkách jsou rozpočítané náklady spojené s dopravou na 

místo (nejedná se o místní dodavatele) 

 podzhotovitel vyrábí a dodává nekvalitní výrobky 

 podzhotovitel je ochoten minimalizovat výnosy výměnou za dostatek 

práce pro své zaměstnance 
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S největší pravděpodobností je pravým důvodem hned první moţnost, kdy 

zpracovatel nabídky přehlédne některou informaci z popisu poloţky nebo projektové 

dokumentace. Pokud by ale pracoval pouze s nabídkami 1 a 2 (nabídku 3 a 4 by vůbec 

neobdrţel), můţe být i jiný důvod tohoto rozdílů, který je nutné vţdy u podzhotovitelů 

ověřit. Z postavení zpracování cenové nabídky je dobré znát veškeré skutečnosti, které 

vedou k rozdílným cenám v dílčích oddílech. 

4.3.3. Ocenění prací prováděných z titulu rámcové smlouvy 

Na dodávky a montáţe, které se vyskytují na kaţdé stavbě (například 

staveništní výtah, pojízdné lešení, fasádní lešení včetně ochranné sítě, stavební buňky 

nebo WC kabinky) má obvykle zhotovitel uzavřenou rámcovou smlouvu 

s poskytovatelem tohoto plnění. Tím dosáhne stále stejné ceny bez ohledu na období 

pronájmu, dopravy na místo nebo stav poptávky na trhu. Zejména u těchto opakujících 

se poloţek je vhodné tyto ceny znát a pracovat s nimi jako s konstantními před 

prováděním díla i během něj. 

4.3.4. Ocenění prací vlastní úvahou se znalostí cen na trhu 

V případech, kdy zhotovitel pracuje na kaţdé stavbě se stejnými poloţkami, 

můţe zvolit metodu ocenění oddílu svépomocí. K tomuto by měl mít dostatečné 

zkušenosti z minulých zakázek a vědět, jakým způsobem zpracovávají cenu firmy, se 

kterými hodlá v budoucnu spolupracovat. 

Na příkladu s výztuţí betonářské oceli názorně ukáţu, jakým způsobem lze 

určit cenu za tuto poloţku. 

V prvním kroku je vhodné znát aktuální cenu oceli na trhu. Během roku se 

cena oceli výrazně mění, v závislosti na dovozovém stavu v celé Evropě.  

Betonářská ocel se vyrábí v hladkém nebo ţebírkovém provedení, v tyčích 

nebo ve svitcích. S betonářskou ocelí se setkáváme také pod pojmy „betonka, 

hřebínková ocel, ţebírková ocel, ţebírko, roxor, armovací ţelezo, výztuţ do betonu, 

výztuţ do ţelezobetonu a betonářská armatura“. 

Na začátku potřebuji rozbor poloţky (TOV) z ceníku URS. 
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Obrázek č. 7: Položka výztuže v URS [Zdroj: Kros plus] 

 

Obrázek č. 8: Položka výztuže v URS s grafickým rozborem [Zdroj: Kros plus] 

KP 311361821

H   Přímý materiál 22 917,62

NC       z toho nákupní cena 20 575,71

D       z toho pořizovací náklady 2 341,91

M   Mzdové náklady 4 766,73

P       z toho přímé mzdy 3 557,26

O       odvody 34,00 % z mezd 1 209,47

S   Stroje 1 297,19

T   Ostatní přímé náklady 0,00

SUB   Poddodávky 0,00

PZN   Přímé zpracovací náklady  [ M ] + [ S ] + [ T ] 6 063,92

  Přímé náklady  [ H ] + [ SUB ] + [ PZN ] + [ NK ] 28 981,53

R1   výrobní 48,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 2910,7 0 2 910,68

R2   správní 22,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 1334,1 0 1 334,06

R3   riziko 0,00 % z [] 0 0 0,00

   Nepřímé náklady  [ R1 ] + [ R2 ] + [ R3 ] 4 244,74

   Náklady celkem    [ H ] + [ SUB ] + [ PZN ] +  [ R1 ] + [ R2 ] + [ R3 ] + [ NK ] 33 226,28

Z   Zisk 10,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]+[R3] 1030,9 0 1 030,87

R4   Režie 4 0,00 % z [] 0 0 0,00

NK   Nekalkulované náklady 0,00

  Celkem [ H ] + [ SUB ]  + [ PZN ] až  [ NK ] 34 257,14

  Jednotková cena 34 257,14

Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505
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Cena výztuţe z ceníku URS je tedy v tuto chvíli 34 257,14 Kč. Dále budu 

pracovat se vstupní cenou oceli. Jak bylo zmíněno výše, je vhodné mít nabídku 

minimálně od dvou dodavatelů výztuţe. 

Obdrţíme tyto dvě nabídky na cenu oceli 

 Nabídka 1 = 14,5 Kč/kg 

 Nabídka 2 = 15,0 Kč/kg 

U obou nabídek je doprava na stavbu v ceně. Můţu tedy nyní aktualizovat 

tento rozbor poloţky o novou cenu dodávaného materiálu, kdy uvaţuji s levnějším 

dodavatelem. 

 

Obrázek č. 9: Položka výztuže upravená s novou cenou dodávky [Zdroj: autor] 

V tuto chvíli uţ tedy mohu pracovat s cenou 28 181,43 Kč za kompletní 

dodávku a montáţe betonářské oceli.  

Pokud znám poţadované marţe od našich dodavatelů, můţu udělat i další 

úpravy v ceně poloţky. Kdyţ budu pracovat s faktem, ţe cena za zpracování, ohýbání a 

uloţení oceli zůstává stejná (plat dělníka a doba jeho práce je neměnná), můţou se lišit 

nepřímé náklady firmy, která práce bude provádět.  

KP 311361821

H   Přímý materiál 16 841,91

NC       z toho nákupní cena 14 500,00

D       z toho pořizovací náklady 2 341,91

M   Mzdové náklady 4 766,73

P       z toho přímé mzdy 3 557,26

O       odvody 34,00 % z mezd 1 209,47

S   Stroje 1 297,19

T   Ostatní přímé náklady 0,00

SUB   Poddodávky 0,00

PZN   Přímé zpracovací náklady  [ M ] + [ S ] + [ T ] 6 063,92

  Přímé náklady  [ H ] + [ SUB ] + [ PZN ] + [ NK ] 22 905,82

R1   výrobní 48,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 2910,7 0 2 910,68

R2   správní 22,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 1334,1 0 1 334,06

R3   riziko 0,00 % z [] 0 0 0,00

   Nepřímé náklady  [ R1 ] + [ R2 ] + [ R3 ] 4 244,74

   Náklady celkem    [ H ] + [ SUB ] + [ PZN ] +  [ R1 ] + [ R2 ] + [ R3 ] + [ NK ] 27 150,56

Z   Zisk 10,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]+[R3] 1030,9 0 1 030,87

R4   Režie 4 0,00 % z [] 0 0 0,00

NK   Nekalkulované náklady 0,00

  Celkem [ H ] + [ SUB ]  + [ PZN ] až  [ NK ] 28 181,43

  Jednotková cena 28 181,43

Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505
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Pro názorný příklad tedy vím od uvaţovaných dodavatelů, ţe počítají mimo 

ceny oceli a cenu za její zpracování navíc 4 korunový náklad spojený s reţiemi firmy a 

ziskem (orientačně v poměru 3 ku 1). Upravím si tedy ještě jednou rozbor poloţky a 

získám aktuální cenu za poloţku, která konsoliduje všechny námi získané informace 

z aktuálního dění na trhu. 

 

Obrázek č. 10: Položka výztuže upravená s novou hodnotou marží [Zdroj: autor] 

Dostal jsem se tedy na konečnou cenu 26 914,07 Kč za tunu výztuţe. 

V praxi je samozřejmě takto detailní způsob oceňování jediné poloţky příliš 

zdlouhavý. Zkušený rozpočtář pracuje pouze s pohyblivou cenou oceli, kterou si 

pravidelně ověřuje u dodavatelů a k ní přidává určitou částku dle rozsahu a sloţitosti 

stavby.  

Pravidlem ale je, ţe čím větší podíl má určitá poloţka z celé stavby, tím větší 

pozornost jí musí být dávána a tím kvalitnější rozbor musí být proveden, před 

samotným určením její ceny. 

Rozpočtář často pod vlivem okolností, jako je nedostatek času nebo ztráta 

pozornosti, ocení poloţku pouhým odhadem, bez dostatečného mnoţství vstupních 

KP 311361821

H   Přímý materiál 16 841,91

NC       z toho nákupní cena 14 500,00

D       z toho pořizovací náklady 2 341,91

M   Mzdové náklady 4 766,73

P       z toho přímé mzdy 3 557,26

O       odvody 34,00 % z mezd 1 209,47

S   Stroje 1 297,19

T   Ostatní přímé náklady 0,00

SUB   Poddodávky 0,00

PZN   Přímé zpracovací náklady  [ M ] + [ S ] + [ T ] 6 063,92

  Přímé náklady  [ H ] + [ SUB ] + [ PZN ] + [ NK ] 22 905,82

R1   výrobní 36,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 2183 0 2 183,01

R2   správní 15,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 909,59 0 909,59

R3   riziko 0,00 % z [] 0 0 0,00

   Nepřímé náklady  [ R1 ] + [ R2 ] + [ R3 ] 3 092,60

   Náklady celkem    [ H ] + [ SUB ] + [ PZN ] +  [ R1 ] + [ R2 ] + [ R3 ] + [ NK ] 25 998,42

Z   Zisk 10,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]+[R3] 915,65 0 915,65

R4   Režie 4 0,00 % z [] 0 0 0,00

NK   Nekalkulované náklady 0,00

  Celkem [ H ] + [ SUB ]  + [ PZN ] až  [ NK ] 26 914,07

  Jednotková cena 26 914,07

Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505
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informací a znalostí trhu, čímţ můţe dojít k výraznému podcenění poloţky a posléze 

problému nalezení vhodného dodavatele.  

Běţný zisk stavebních firem se pohybuje mezi 2 a 3 procenty. U stavby 

v hodnotě 10 milionů Kč má tedy hodnotu přibliţně 200 000 Kč. Pokud rozpočtář u 67 

tun betonářské oceli bude uvaţovat s cenou za tunu 24 000 Kč namísto 27 000 Kč, 

nastane situace, kdy firma zcela přijde o hodnotu svého zisku. Je to názorný příklad 

toho, kdy na první pohled zanedbatelná částka 3 koruny na kilogram oceli můţe 

způsobit nenávratné škody pro zhotovitele. 
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5. Stanovení předběţné ceny vybrané zakázky 

V této kapitole budu rozebírat jednotlivé způsoby ocenění oddílů zvolenými 

metodami a určím jejich ceny. Kaţdý oddíl je řešen samostatně a během zpracovávání 

ceny se metody a techniky často mění, v závislosti na přicházení nabídek nebo hlubšího 

prostudování rozpočtu. Následně zrekapituluji předpokládané náklady pro provedení 

stavebních prací a určím předpokládanou hodnotu zakázky. 

 

5.1. Oddíly se stanovením jejich předpokládané hodnoty 

5.1.1. Zemní práce 

V tomto oddíle se nachází drobné zemní práce spojené s provedením přípojky 

nízkého napětí. Při sestavování ceny se vychází z jednotkových cen ceníku URS. 

Předběţná cena tohoto oddílu je 41.555 Kč. 

5.1.2. Bourací práce 

Bourací práce jsou důleţitým oddílem zejména z titulu začátku plnění prací. 

Budou prováděny téměř ihned po předání staveniště. Obsahují bourání příček, podlah, 

vyvěšení dveří, vybourání zárubní, otlučení omítek, vrtání a řezání do betonu, 

demontáţe kuchyňských linek, odvoz a zpracování suti. Při sestavování ceny se uvaţuje 

s jiţ známými cenami za bourací práce od podzhotovitelů a vlastním odvozem a 

zpracováním suti místními technickými sluţbami. Oddíl je vyčíslen na 347.053 Kč. 

5.1.3. Izolace 

Tento oddíl obsahuje pouze jednu poloţku spojenou se zaizolováním prostupu 

izolačním nátěrem a manţetou. Cena je určena svépomocí na 600 Kč. 

5.1.4. Zděné konstrukce 

Poloţky spojené se zazdívkami a zabetonováním otvorů, osazením zárubní a 

drobnými příčkami. Vzhledem k malému rozsahu je cena zpracována kombinací cen 

z URS a vlastní znalostí cen prací. Je stanovena na 72.538 Kč. 
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5.1.5. Omítky 

Cena oddílu omítek je zpracována z nabídky uvaţovaného podzhotovitele na 

zpracování omítek stropů, stěn a sloupů, včetně začištění kolem oken a dveří a hrubou 

výplní rýh s potaţením sklovláknitou tkaninou. Celková cena toho oddílu je 216.814 

Kč.  

5.1.6. Potěry 

Oddíl pracuje s betonovými mazaninami, samonivelačními potěry do všech 

místností a tepelnou izolací podlah deskami z EPS. Při sestavování ceny za oddíl se 

vychází ze dvou nabídek dodavatelů a jeho cena je 363.039 Kč. 

5.1.7. Střecha 

V této části rozpočtu se nachází poloţky spojené s úpravou a přípravou střechy 

k usazení vzduchotechnických jednotek. Jedná se o zaizolování prostupů přes střechu a 

poloţení betonových dlaţdic. Cena oddílu je 10.200 Kč. 

5.1.8. SDK konstrukce 

Oddíl sádrokartonových konstrukcí je jeden z nejvýznamnějších a je mu dána 

velká pozornost. Bylo rozesláno celkem 5 poptávek na uvaţované podzhotovitele. Po 

obdrţení 3 nabídek byla provedena kontrola a optimalizace konečné ceny za oddíl, 

s ohledem na extrémně nízké nebo vysoké ceny za poloţky. Konečná cena těchto prací 

je 829.306 Kč. 

5.1.9. Zámečnické prvky 

Pro provedení zámečnických prvků byl osloven místní zámečník. Zbývající 

poloţky byly doceněny svépomocí, vlastní úvahou se znalostí cen prací na trhu a 

poloţek dohledaných na internetu. Cena za oddíl je 711.180 Kč. 

5.1.10. Hliníkové výplně 

Oddíl pracuje s hliníkovými posuvnými dveřmi do sesteren, oknem u pultu a 

vnitřní poţární stěny se vstupními dveřmi do řešeného patra. Bylo pracováno s třemi 

nabídkami a cena za oddíl je stanovena na 251.932 Kč. 
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5.1.11. Dveře 

Oddíl dveří obsahuje všechny dveře do pokojů, koupelen, skladů a ostatních 

hygienických zařízení. Při skládání ceny za oddíl se vycházelo ze tří nabídek 

uvaţovaných dodavatelů a jeho cena je 190.553 Kč. 

5.1.12. Obklady a dlažby 

Pro práce spojené s montáţí obkladů, včetně přípravy podkladu penetrací, 

řezáním dlaţdic, úpravy soklů a spárováním je uvaţováno s jedním zhotovitelem, který 

byl osloven s poptávkou. Materiály byly poptány zvlášť u dodavatele obkladů a dlaţeb a 

byla k nim připočtena koordinační přiráţka pro zhotovitele, který bude mít na starosti i 

jejich nákup a dopravu na stavbu. Cena za oddíl je 342.198 Kč. 

5.1.13. Malby 

Malby obsahují pouze poloţky spojené s penetrací podkladů, opravou malby a 

dvojitým nátěrem stěn a stropů otěruvzdornou barvou vhodnou do hygienických 

zařízení. Z titulu rámcové smlouvy na výmalby je známa cena za tyto poloţky, 

telefonicky ověřena s ohledem na příplatek za kvalitnější a odolnější barvu. Cena je 

198.062 Kč. 

5.1.14. Interiéry 

Pro stanovení ceny za vestavěné skříně, kuchyně a obklad stěn bylo uvaţováno 

s dvěma dílčími nabídkami na tyto dodávky a cena za oddíl je stanovena na 278.385 Kč. 

5.1.15. Povlakové podlahy 

Oddíl povlakových podlah zahrnuje přípravu podlahy před poloţením PVC 

(vysátí a penetrace) a montáţ včetně dodávky dielektrického koberce a PVC 

podlahoviny do chodeb a pokojů. Byly obdrţeny celkem 3 nabídky na tyto práce a 

konečná cena je určena na 357.082 Kč. 
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5.1.16. Podlahové stěrky 

Oddíl je svým rozsahem zanedbatelný, s obsahem pouze jedné poloţky spojené 

s epoxidovým nátěrem podlahy. Cena je stanovena svépomocí na 7.225 Kč. 

5.1.17. Požární ochrana 

Poţární ochrana zahrnutá v tomto rozpočtu spočívá v dodávce a montáţí 

přenosných hasicích přístrojů. Při určení ceny bylo uvaţováno s cenami přístrojů 

z internetu a předpokládanou cenou za jejich montáţ na stěnu. Cena je 8.738 Kč. 

5.1.18. TZB 

Oddíly TZB se v této práci vzhledem k rozsahu nezabývám. 

5.1.19. Úklidové práce 

Úklidové práce jsou spojené s výmalbou místností a jsou obvykle prováděny 

stejným podzhotovitelem. Cena oddílu vychází z rámcové smlouvy a je stanovena na 

41.477 Kč. 

5.1.20. Ostatní 

Poloţky, které nespadají do ostatních oddílů, jsou zařazeny do tohoto oddílu a 

oceněny svépomocí, vlastní úvahou, s rozborem jednotlivých poloţek a vnitřním 

nastavením případných příplatkových poloţek (hodinové zúčtovací sazby). Ostatní 

poloţky vychází například z rámcové smlouvy (lešení) nebo zkušeností z ostatních 

staveb. Cena oddílu je 215.460 Kč.  

5.1.21. Přesuny hmot 

Přesuny hmot se pohybují do 100 Kč za tunu a celková cena pokrývá náklady 

spojené s pronájmem staveništního výtahu. V samotné realizaci bude tato částka 

rozpočtena ne jednotlivé podzhotovitele dle procentního rozdělení a je tedy teoretickou 

rezervou rozpočtu. 
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5.1.22. VRN 

Vedlejší rozpočtové náklady obsahují zařízení staveniště a poloţky spojené 

s publicitou projektu (billboard a pamětní deska). Pro publicitu jsou známé ceny 

z rámcové smlouvy, kalkulace zařízení staveniště je individuální pro tuto zakázku. 

Firma pracuje s jednoduchým formulářem v Excelu, kde figuruje doba výstavby, počet 

stavebních buněk a ostatní základní poloţky zařízení staveniště. Celková cena je 

117.000 Kč.  

Tabulka č. 7: Zařízení staveniště vybrané zakázky [Zdroj: autor] 

Poloţka zařízení staveniště Cena 

Nájemné a odpisy za stavební buňky, kanceláře a stavební sklady 15.000 Kč 

Zřízení, provoz, údrţba, odvoz a demolice zařízení staveniště 10.000 Kč 

Skladovací prostory, skladovací plochy, zpevněné plochy 6.000 Kč 

Připojení na zdroje energie a inţenýrské sítě, staveništní rozvody 8.000 Kč 

Sanitární zařízení, toalety, umývárny 9.000 Kč 

Oplocení staveniště, brána 9.000 Kč 

Stavební tabule, publicita zhotovitele 20.000 Kč 

Demontáţ zařízení staveniště a uvedení ploch do původního stavu 10.000 Kč 

Závěrečný úklid staveniště 10.000 Kč 

 

 

5.2. Rekapitulace předpokládaných nákladů na stavbu 

Po sečtení všech oddílů se dostávám k číslu 4.760.684 Kč. Tyto náklady jsou 

povaţovány jako přímé náklady nutné ke zhotovení díla.  

Rekapitulaci cen jednotlivých oddílů uvádí následující tabulka. 
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Tabulka č. 8: Rozdělení zakázky na oddíly včetně předpokládaných cen [Zdroj: 

autor] 

Poř.č. Popis oddílu Cena za oddíl 

1 zemní práce 41.555 Kč 

2 bourací práce 347.053 Kč 

3 izolace 600 Kč 

4 zděné konstrukce 72.538 Kč 

5 omítky 216.814 Kč 

6 potěry 363.039 Kč 

7 střecha 10.200 Kč 

8 SDK konstrukce 829.306 Kč 

9 zámečnické prvky 711.180 Kč 

10 hliníkové výplně 251.932 Kč 

11 dveře 190.553 Kč 

12 obklady a dlaţby 342.198 Kč 

13 malby 198.062 Kč 

14 interiéry 278.385 Kč 

15 povlakové podlahy 357.082 Kč 

16 podlahové stěrky 7.225 Kč 

17 poţární ochrana 8.738 Kč 

18 TZB Není řešeno 

19 úklidové práce 41.477 Kč 

20 ostatní 215.460 Kč 

21 přesuny hmot 160.287 Kč 

22 VRN 117.000 Kč 
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Graf č. 1: Rozdělení zakázky na oddíly včetně předpokládaných cen [Zdroj: 

autor] 

 

5.3. Připočtení procentních přiráţek k jednotkovým cenám 

Pokud uţ vím, za jakou částku je zhotovitel schopen stavbu realizovat, budu 

dále pracovat s touto částkou jako pevnou, nákladovou cenou. K těmto nákladům si 

firma musí přičíst svoje marţe, tedy výrobní a správní reţie, včetně zisku a rezervy na 

případné reklamace. Těmto dalším nákladům říkáme nepřímé náklady. Nepřímé 

náklady je nutné rovnoměrně rozprostřít do všech poloţek pomocí procentní přiráţky. U 

vybrané zakázky se tedy konečná cena bude skládat z následujícího vzorce: 
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Cena zakázky = přímé náklady (za které firma realizuje sama nebo 

pomocí podzhotovitelů) + výrobní reţie + správní reţie + zisk s rezervou 

5.3.1. Hodnota správní režie 

Hodnotu správní reţie u vybrané zakázky stanovuje hlavní ekonom zhotovitele. 

V tomto případě představuje 6% z celkové ceny díla. 

5.3.2. Hodnota výrobní režie 

Výrobní reţie je spočítána individuálně, dle předpokladu doby výstavby, počtu 

pracovníků, velikosti zařízení staveniště a ostatní. 

U této zakázky je výrobní reţie stanovena následovně:  

Tabulka č. 9: Výrobní režie vybrané zakázky [Zdroj: autor] 

Poloţka výrobní reţie Cena 

Vedení a řízení stavby – mzdy, odvody, odměny 

Stavbyvedoucí 180.000 Kč 

Ekonom 60.000 Kč 

Přípravář výroby, kalkulant na stavbě 120.000 Kč 

Vedoucí projektu 158.400 Kč 

Kancelář na staveništi 

Kancelářské potřeby 12.000 Kč 

Počítače, notebooky, monitory 15.000 Kč 

Tiskárny, tonery 4.000 Kč 

Kopírky 5.000 Kč 

Reprografické sluţby, vícenásobný tisk projektové dokumentace 10.000 Kč 

Občerstvení, káva, voda, reprezentace 11.100 Kč 

Poplatky za vodu, vodné, stočné 6.000 Kč 

Poplatky za elektřinu 18.000 Kč 

Náklady na materiál, drobné nářadí a mechanizaci 

Úklidové a čisticí prostředky 3.000 Kč 
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Automobily 

Nájemné, splátky leasingu 60.000 Kč 

Pohonné hmoty, benzín/nafta 36.000 Kč 

Technická příprava, posudky, expertizy 

Geologický a geotechnický průzkum 2.000 Kč 

Odborné posudky, expertizy 2.000 Kč 

Ochranné pomůcky, ochranné oděvy 1.000 Kč 

 

Celkem výrobní reţie 703.500 Kč 

 

 

Graf č. 2: Hlavní kategorie výrobních režií [Zdroj: autor] 
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5.3.3. Hodnota zisku a rezervy 

Hodnota zisku je pevně daná a vychází z poţadovaných hospodářských 

výsledků jednotlivých období a plánů celé společnosti. Pro tento příklad uvaţuji 

s hodnotou zisku 2% z celkové ceny díla. 

Hodnota rezervy je dle charakteru zakázky. U bytových prostorů se pracuje 

s hodnotou 0,5% z ceny díla, s ohledem na vyšší riziko reklamací vad ze strany několika 

uţivatelů. U ostatních zakázek je uvaţováno s 0,3% hodnotou z ceny díla. 

5.3.4. Hodnota procentní přirážky 

Nyní uţ znám veškeré vstupní údaje k určení předpokládané hodnoty stavební 

zakázky. Správní reţii, zisk a rezervu máme určené v procentech z celkové ceny díla a 

z nich tedy potřebuji znát finanční hodnotu. Vycházím ze vzorce uvedeného výše: 

Cena zakázky = přímé náklady (za které firma realizuje sama nebo 

pomocí podzhotovitelů) + výrobní reţie + správní reţie + zisk s rezervou 

Cena zakázky je tedy 100%. Z toho tvoří 8,3% správní reţie, zisk a rezerva. 

Zbylých 91,7% tedy tvoří přímé náklady a výrobní reţie. Po rozdělení této částky a 

zpětném přepočítání na 100% se dostávám k celkové ceně zakázky 5.958.761 Kč.  

Tabulka č. 10: Předpokládaná hodnota zakázky [Zdroj: autor] 

Poloţka kalkulace Cena 

Náklady nutné ke zhotovení díla = přímé náklady  4.760.684 Kč 

Výrobní reţie (11,81%) 703.500 Kč 

Správní reţie (6%) 357.526 Kč 

Zisk včetně rezervy (2,3%) 137.052 Kč 

 

Celková cena zakázky 5.958.761 Kč 
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Vím tedy, ţe k jednotkovým cenám u jednotlivých poloţek rozpočtu 

(respektive k celým oddílům) je nezbytné připočíst 1.198.077 Kč, coţ je zhruba 

25,17%. V rozpočtovém programu je tedy nutné procentuálně připočíst tuto hodnotu. 

 

 

Graf č. 3: Předpokládaná hodnota zakázky rozdělená do pododdílů [Zdroj: 

autor] 

 

5.4. Určení předpokládané délky výstavby 

V přípravné fázi zakázky je vypracován předběţný harmonogram provádění 

stavebních prací, který zohledňuje základní poţadavky vyplývající ze zadávací 

dokumentace a smlouvy o dílo. Tento harmonogram bývá obvykle součástí podání 

nabídky a je zpracováván pouze v základním členění. 

U vybrané zakázky bylo uvaţováno se zahájením prací 9.2.2015 a dokončením 

31.8.2015.  
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Obrázek č. 11: Předpokládaný harmonogram provádění prací u vybrané zakázky 

[Zdroj: autor]  
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6. Přechod zakázky do realizační fáze 

Jakmile zakázka přejde do realizační fáze, je stavba přidělena vedoucímu 

projektu (hlavnímu stavbyvedoucímu), který ji svými znalostmi z předchozích staveb, 

poţadavky vedení, časovými moţnostmi a zkušenostmi optimalizuje. Stanoví časový 

plán zakázky, optimalizuje do hloubky rozdělení zakázky do pododdílů, upřesní 

hodnoty výrobních reţií, určí podoby smluv (platební podmínky, doby provádění, 

pokuty a ostatní ujednání) a objednávek k podzhotovitelům, přidělí ke stavbě výrobní 

tým a naváţe kontakt se všemi stranami, stavbou dotčenými. 

 

6.1.   Upřesnění harmonogramu výstavby 

Od předchozího časového plánu zakázky můţe dojít k několika změnám a 

úpravám, a to z několika důvodů: 

 dojde ke zpoţdění podpisu smlouvy 

 zhotovitel se s investorem domluví na zkrácení délky výstavby 

 investor poţaduje zachování provozu během výstavby 

 vedoucí projektu nemá naplněný výrobní tým 

 vedoucí projektu bude současně realizovat i jinou stavbu 

 ostatní nepředvídatelné okolnosti 

S ohledem na výše uvedené dochází u vybrané zakázky k optimalizaci 

harmonogramu výstavby a detailnějšího rozdělení na jednotlivé profese. Nutno 

zdůraznit, ţe i zdánlivě malé změny v harmonogramu můţou mít vliv na výslednou 

cenu zakázky.  

Nyní je uvaţováno se zahájením prací 23.2.2015 a dokončením 1.8.2015. 

Samotné bourací práce začnou ihned po vybudování zařízení staveniště. Na tyto práce 

budou navazovat jednotlivé profese. Tento harmonogram respektuje podobu rozpočtu 

od investora a jeho rozdělení na jednotlivé oddíly. 

 zemní práce: 6.4.2015 – 30.4.2015 

 základy a zvláštní zakládání: 20.4.2015 – 14.5.2015 
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 SDK konstrukce: 6.4.2015 – 25.7.2015 

 vodorovné konstrukce: 4.5.2015 – 28.5.2015 

 úpravy povrchů vnitřní: 18.5.2015 – 25.7.2015  

 podlahy a podlahové konstrukce: 25.5.2015 – 27.6.2015 

 výplně otvorů: 8.6.2015 – 2.7.2015 

 dokončovací konstrukce na pozemních stavbách: 1.6.2015 – 25.7.2015 

 bourání konstrukcí: 23.2.2015 – 25.5.2015 

 podlahy z dlaţdic a obklady: 22.6.2015 – 16.7.2015 

 podlahy povlakové: 22.6.2015 – 26.7.2015 

 obklady keramické: 6.4.2015 – 9.7.2015 

 nátěry: 20.4.2015 – 9.7.2015 

 malby: 22.6.2015 – 21.7.2015 

 vnitřní vybavení: 13.7.2015 – 1.8.2015 

 TZB: 23.2.2015 – 1.8.2015 
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Obrázek č. 12: Optimalizovaný harmonogram výstavby u vybrané zakázky [Zdroj: 

autor] 
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6.2. Optimalizace rozdělení zakázky do pododdílů 

Vedoucí projektu společně se stavbyvedoucím nebo mistrem provede 

přerozdělení a optimalizaci rozdělení rozpočtu do pododdílů. Stejně jako změna 

časového plánu, mají i tyto změny vliv na výslednou cenu. V odstavcích níţe popíšu ty 

nejvýznamnější změny. 

Oddíly zemních a bouracích prací byly spojeny do jednoho. Vzhledem 

k malému rozsahu plnění zemních prací (přibliţně 10 metrů výkopu pro přípojku 

nízkého napětí) budou tyto práce vykonávány stejnou firmou. Související poloţky, 

týkající se demontáţí PVC podlah, jsou přidány do oddílu bouracích prací. 

Plnění izolací bylo přeneseno do plnění zednických konstrukcí. Do těchto 

byly dále přidány malé opravy omítek včetně začištění, sanace stropu, betonové 

mazaniny včetně výztuţí, osazení a dodávky zárubní z oddílu dveří, práce na střeše a 

epoxidové nátěry. Tento oddíl dostál největších změn a jeho plnění se z původně 

malého rozsahu zhruba zpětinásobilo. 

Z oddílu omítek byly odstraněny jiţ zmíněné malé opravy a začištění. 

Potěry byly rozděleny dle místa plnění. Původní rozpočet pracoval s jednou 

společnou poloţkou pro vyrovnávací potěr, ale v realizaci se počítá s rozdělením na tři 

poddodávky – potěry, dlaţby a povlakové podlahy. Jednotlivé poloţky byly tedy 

rozděleny dle podlahových ploch a byly přepočítány jednotlivé hodnoty dílčích plnění. 

Do SDK konstrukcí byly zařazeny předtím chybně rozdělené kazetové 

podhledy. Ty byly předtím obsaţeny v oddílu zámečnických prvků, kde bylo původně 

uvaţováno s jiným dodavatelem.  Dále do tohoto oddílu bylo přidáno několik poloţek 

souvisejících s ostatními revizními dvířky, kovovými mříţkami, kryty SDK otvorů, 

plechové dvířka a zpěnitelné mříţky. 

Zámečnické prvky původně obsahovaly veškeré nátěry zámečnických 

konstrukcí, zahrnuté do jedné poloţky. Ty byly přerozděleny podle dílčích plnění 

(nátěry zárubní do zednických prací nebo SDK konstrukcí, nátěry ochran rohů do 

interiéru a nátěry prahů a lišt ponechány v zámečnických prvcích). 
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Do hliníkových výplní bylo přidáno těsnění spár otvorových prvků, předtím 

zařazeno do ostatních. 

Dveře byly rozšířeny o plechové plné dveře ze zámečnických prvků. Je 

uvaţováno se zadáním dodávky všech dveří jednomu podzhotoviteli. 

Oddíl interiérů byl rozšířen o teleskopické zástěny mezi lůţky a veškeré 

ochranné prvky interiérů, jako ochranné madlo, ochrana rohu, ochranný pás a plát na 

dveře. Vzhledem k charakteru dodávek byl tento oddíl rozdělen na 3 pododdíly,  

s úvahou zadáním 3 podzhotovitelům 

 Vestavné skříně, nábytek a obklad stěn z lamina 

 Teleskopické zástěny mezi lůţky 

 Ochranné prvky interiérů 

Do povlakových podlah byly přidány jiţ zmíněné samonivelační potěry, které 

budou pod linoleem. Je to z důvodu poţadavků dodavatelských firem, které nechtějí 

nést zodpovědnost za rovnost povrchů prováděných někým jiným. Tyto práce budou 

tedy prováděny v menších rozsazích, coţ můţe mít vliv na výslednou cenu po 

zasmluvnění.  

Tabulka č. 11: Přerozdělení pododdílů v realizační fázi [Zdroj: autor] 

Poř.č. Popis oddílu Cena za oddíl 

1 zemní práce 20.538 Kč 

2 bourací práce 404.292 Kč 

3 izolace 0 Kč 

4 zděné konstrukce 375.072 Kč 

5 omítky 137.673 Kč 

6 potěry 172.106 Kč 

7 střecha 10.000 Kč 

8 SDK konstrukce 996.709 Kč 

9 zámečnické prvky 256.363 Kč 

10 hliníkové výplně 254.106 Kč 
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11 dveře 303.553 Kč 

12 obklady a dlaţby 342.644 Kč 

13 malby 206.509 Kč 

14 interiéry 437.385 Kč 

15 povlakové podlahy 466.264 Kč 

16 podlahové stěrky 0 Kč 

17 poţární ochrana 8.738 Kč 

18 TZB Není řešeno 

19 úklidové práce 41.477 Kč 

20 ostatní 49.968 Kč 

21 přesuny hmot 160.287 Kč 

22 VRN 117.000 Kč 
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Graf č. 4: Přerozdělení pododdílů v realizační fázi [Zdroj: autor] 

 

6.3. Výběr podzhotovitelů a jejich zasmluvnění 

Jakmile jsou známy veškeré parametry smluv, termíny plnění a konečné 

podoby oddílů, je nutné hledat vhodné dodavatele dílčích plnění. Vzhledem 

k charakteru stavby (pro celou společnost se jedná o malý rozsah plnění, z hlediska 

významnosti nezajímavý) byl zvolený způsob stoprocentního plnění subdodavatelským 

systémem. Celá stavba bude tedy plněna podzhotoviteli.  
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V první řadě je nutné sestavit seznam poptávaných firem. V tomto seznamu 

jsou firmy, které jiţ s hlavním zhotovitelem nějaké stavby realizovali nebo realizují, 

dále také doporučené firmy partnerů, navrhované firmy investorem nebo nové 

regionální společnosti poskytující totoţné plnění. 

Dále je sestaven soutěţní plán, tedy postup, jakým budou jednotliví 

podzhotovitelé vybíráni. Nejdůleţitějším kritériem bude pro hlavního zhotovitele 

nabídková cena za oddíl, dále seznam referenčních staveb v posledních 2 letech a 

historie firmy od zaloţení, včetně střídání majitelů, případně akcionářů. Byla zvolena 

metoda dvoukolového výběru. Po prvním kole přijetí nabídek bude všem uchazečům 

zaslána nejniţší nabídnutá cena a tito budou mít moţnost svou nabídku aktualizovat 

v druhém kolem. Po druhém kole bude vyzván uchazeč s nejniţší cenou k osobní 

schůzce s doloţením poţadovaných doplňujících informací a bude s ním řešena podoba 

smlouvy o dílo. Tento postup se osvědčil jako nejvíce transparentní pro všechny 

zájemce o provádění dílčích prací. Kaţdý má moţnost vidět nabídku konkurenční firmy, 

posoudit své moţnosti a aktualizovat svou předchozí nabídku. 

Poslední fází je zasmluvnění všech oddílů, zadáním do interních systémů 

společnosti, archivováním smluv a předáním na výrobní část týmu do realizace. 

V následujících podkapitolách popíšu výsledné ceny zasmluvněných oddílů. 

6.3.1. Zemní a bourací práce 

Tento oddíl byl zadán jednomu podzhotoviteli, nicméně poloţkově i oddílově 

byl ponechán ve dvou. 

Tabulka č. 12: Zemní práce [Zdroj: autor] 

Uchazeč Nabídka 1. kola Nabídka 2. kola Výsledná cena 

1 43.905 Kč nezájem  

2 49.171 Kč 12.028 Kč 12.028 Kč 

3 15.018 Kč 13.614 Kč  
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Tabulka č. 13: Bourací práce [Zdroj: autor] 

Uchazeč Nabídka 1. kola Nabídka 2. kola Výsledná cena 

1 380.441 Kč nezájem  

2 350.120 Kč 290.923 Kč 290.923 Kč 

3 723.427 Kč 480.560 Kč  

 

První uchazeč po prvním kole ze soutěţe odstoupil, protoţe získal zakázku na 

jiné stavbě a nemohl kapacitně zaštítit obě stavby. Uchazeč číslo 2 měl o zakázku 

zájem, jelikoţ se stavba nacházela blízko jeho sídla. Z toho důvodu měl oproti jiným 

uchazečům výhodu v dopravě (nájezdu kilometrů). 

6.3.2. Zděné konstrukce, omítky, střecha, obklady a dlažby 

Vzhledem k tomu, ţe plnění těchto oddílů bude prováděno téměř po celou 

dobu rekonstrukce, vydal vedoucí projektu rozhodnutí, ţe se tyto práce zadají jednomu 

podzhotoviteli. Aby měl přehled, který uchazeč je v jakém oddíle levnější nebo draţší, 

ponechal původní rozdělení. 

Tabulka č. 14: Zděné konstrukce [Zdroj: autor] 

Uchazeč Nabídka 1. kola Nabídka 2. kola Výsledná cena 

1 416.388 Kč vyřazen, neúplná  

2 348.202 Kč nezájem  

3 393.255 Kč 335.940 Kč  

4 338.063 Kč 325.097 Kč 325.097 Kč 

5 352.429 Kč 330.187 Kč  
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Tabulka č. 15: Omítky [Zdroj: autor] 

Uchazeč Nabídka 1. kola Nabídka 2. kola Výsledná cena 

1 134.494 Kč vyřazen  

2 206.382 Kč nezájem  

3 198.395 Kč 165.085 Kč  

4 197.959 Kč 150.355 Kč 150.355 Kč 

5 180.687 Kč 170.688 Kč  

 

Tabulka č. 16: Střecha [Zdroj: autor] 

Uchazeč Nabídka 1. kola Nabídka 2. kola Výsledná cena 

1 14.114 Kč vyřazen  

2 6.975 Kč nezájem  

3 10.840 Kč 7.072 Kč  

4 6.000 Kč 2.484 Kč 2.484 Kč 

5 8.498 Kč 5.800 Kč  

 

Tabulka č. 17: Obklady a dlažby [Zdroj: autor] 

Uchazeč Nabídka 1. kola Nabídka 2. kola Výsledná cena 

1 354.510 Kč vyřazen  

2 382.914 Kč nezájem  

3 330.181 Kč 328.000 Kč  

4 337.749 Kč 324.840 Kč 324.840 Kč 

5 362.089 Kč 330.050 Kč  

 

Uchazeč číslo 1 měl zájem o práce spojené s omítkami, ale vzhledem k 

malému rozsahu plnění (jedná se o velkého dodavatele těchto prací v regionu) a 

nemoţnosti pokrýt plně ostatní oddíly, odstoupil po prvním kole výběru. Druhý uchazeč 

měl zájem o všechny práce, ale po prvním kole neměl zájem slevit svou nabídku, 
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protoţe měl momentálně práce dostatek. Uchazeči číslo 3 a 5 nebyli cenově 

konkurenceschopní uchazeči 4, který byl zvolen jako vybraný podzhotovitel těchto 

oddílů. 

6.3.3. Potěry 

Tabulka č. 18: Potěry [Zdroj: autor] 

Uchazeč Nabídka 1. kola Nabídka 2. kola Výsledná cena 

1 183.796 Kč 172.636 Kč  

2 166.202 Kč 164.770 Kč  

3 249.912 Kč Nezájem  

4 191.524 Kč 152.726 Kč 152.726 Kč 

5 205.626 Kč Nezájem  

6 180.407 Kč 165.236 Kč  

 

O potěry byl mezi jednotlivými dodavateli velký zájem, protoţe se jednalo o 

relativně rychlou a dobře zaplacenou práci. Výhodu měli ti uchazeči, kteří mají vlastní 

sila a směsi si míchají sami. Dva z šesti uchazečů po prvním kole neměli zájem 

pokračovat vzhledem k nízké ceně a zvolený uchazeč slevil o téměř 20% ze své původní 

nabídky. 

6.3.4. SDK konstrukce 

Tabulka č. 19: SDK konstrukce [Zdroj: autor] 

 

Uchazeč Nabídka 1. kola Nabídka 2. kola Výsledná cena 

1 1.052.022 Kč 948.638 Kč 948.638 Kč 

2 1.148.523 Kč vyřazen, neúplná  

3 1.249.555 Kč nezájem  

4 1.241.032 Kč 1.011.540 Kč  

5 954.258 Kč 945.172 Kč  
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Ze soutěţení SDK konstrukcí byl jeden uchazeč vyloučen z důvodu neúplného 

plnění, druhý odstoupil, protoţe nemohl doloţit reference z posledních let. Uchazeč 

číslo 5 sice nabídl nejlepší cenu, ale nesouhlasil s platebními podmínkami a podobou 

smlouvy o dílo. Vítězný uchazeč se v regionu často pohyboval a měl domluvené 

výborné ceny za stavební materiály. Vzhledem k výhledu dobré práce v zimním období 

nabídl výraznou slevu z nabídky v 1. kole a souhlasil se všemi podmínkami smlouvy i 

termíny plnění. 

6.3.5. Zámečnické prvky 

Tabulka č. 20: Zámečnické prvky [Zdroj: autor] 

Uchazeč Nabídka 1. kola Nabídka 2. kola Výsledná cena 

1 228.316 Kč 158.569 Kč 158.569 Kč 

2 57.627 Kč vyřazen, neúplná  

 

O drobné zámečnické práce není velký zájem, protoţe se jedná o relativně 

málo peněz, které přicházejí postupně, po celou dobu stavby. Pokrytí všech prací nabídl 

pouze jeden uchazeč. Mezi prvním a druhým kolem navíc proběhlo vzorkování 

televizních stojanů, kdy byl investorem zvolen model, který byl o více neţ 10 tisíc Kč 

levnější, neţ původně uvaţovaný při zpracovávání cenové nabídky. Vzhledem k tomu 

došlo ke sníţení výsledné ceny tohoto oddílu o nemalou částku, která se promítla do 

konečných hospodářských výsledků zakázky. 

6.3.6. Hliníkové výplně 

Tabulka č. 21: Hliníkové výplně [Zdroj: autor] 

Uchazeč Nabídka 1. kola Nabídka 2. kola Výsledná cena 

1 279.711 Kč vyřazen, neúplná  

2 353.950 Kč 310.574 Kč  

3 390.493 Kč 323.548 Kč  

4 240.991 Kč 227.137 Kč 227.137 Kč 

5 305.075 Kč 251.037 Kč  
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Vítězný uchazeč dodával podobné hliníkové prvky v předchozích 

rekonstrukcích na téţe nemocnici. Znal tedy dobře poţadované parametry a vlastnosti, 

které budou poţadovat technický dozor i investor. Navíc měl pobočku přímo ve městě, 

takţe měl minimální dopravní náklady spojené se zaměřením, vzorkováním, montáţí i 

případnou reklamací. 

6.3.7. Dveře 

Tabulka č. 22: Dveře [Zdroj: autor] 

Uchazeč Nabídka 1. kola Nabídka 2. kola Výsledná cena 

1 217.105 Kč 202.198 Kč  

2 205.480 Kč 196.275 Kč 196.275 Kč 

3 145.980 Kč vyřazen, neúplná  

4 240.387 Kč vyřazen, neúplná  

 

Dva z uchazečů dodávky a montáţe dveří byly z výběru vyřazeni, protoţe 

nevyráběli plechové dveře. Po interní domluvě se nabízela úvaha rozdělení dveří na dva 

pododdíly, rozdělené na klasické dveře a dveře plechové, ale cenově toto řešení 

nepřinášelo ţádnou úsporu, protoţe při menším plnění poţadovali zase větší marţe na 

zakázce. Z toho důvodu bylo nakonec zvoleno původní řešení, tedy zadání kompletních 

prací jednomu dodavateli. 

6.3.8. Malby a úklid 

Tabulka č. 23: Malby [Zdroj: autor] 

Uchazeč Nabídka 1. kola Nabídka 2. kola Výsledná cena 

1 223.286 Kč 210.874 Kč  

2 210.133 Kč 188.065 Kč 188.065 Kč 

3 196.310 Kč 190.580 Kč  
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Tabulka č. 24: Úklid [Zdroj: autor] 

Uchazeč Nabídka 1. kola Nabídka 2. kola Výsledná cena 

1 38.879 Kč 35.471 Kč  

2 35.412 Kč 31.614 Kč 31.614 Kč 

3 42.388 Kč 36.428 Kč  

 

Oddíly maleb a úklidů byly zadány jednomu podzhotoviteli, neboť na sebe 

úzce navazovali, byly prováděny téměř v totoţném rozsahu, ve stejném časovém období 

a z hlediska reklamací bylo výhodné zadat je současně. 

6.3.9. Interiéry 

Tabulka č. 25: Vestavné skříně, nábytek a obklad stěn z lamina [Zdroj: autor] 

Uchazeč Nabídka 1. kola Nabídka 2. kola Výsledná cena 

1 273.820 Kč 272.820 Kč  

2 308.200 Kč 300.589 Kč  

3 280.370 Kč 268.910 Kč 268.910 Kč 

 

Tabulka č. 26: Teleskopické zástěny mezi lůžky [Zdroj: autor] 

Uchazeč Nabídka 1. kola Nabídka 2. kola Výsledná cena 

1 90.648 Kč 76.416 Kč 76.416 Kč 

2 141.292 Kč nezájem  

3 223.800 Kč nezájem  

4 105.758 Kč 88.742 Kč  

 

Tabulka č. 27: Ochranné prvky interiérů [Zdroj: autor] 

Uchazeč Nabídka 1. kola Nabídka 2. kola Výsledná cena 

1 108.445 Kč 74.962 Kč 76.962 Kč 

2 98.034 Kč 80.773 Kč  



70 

 

Všechny pododdíly byly zadány jiným uchazečům, s ohledem na předmět 

jejich plnění. Největší rivalita nastala u ochranných prvků interiérů, protoţe dvě poptané 

firmy byli zároveň jedinými dodavateli zmíněného plnění v České Republice. Z toho 

důvodu výrazně sníţili v druhém kole své původní nabídky a výsledná cena je o 30 

procent niţší neţ nejvyšší nabídka z prvního kola od stejného uchazeče. 

6.3.10. Podlahy povlakové 

Tabulka č. 28: Povlakové podlahy [Zdroj: autor] 

Uchazeč Nabídka 1. kola Nabídka 2. kola Výsledná cena 

1 560.318 Kč nezájem  

2 556.087 Kč 489.542 Kč  

3 559.112 Kč 441.710 Kč  

4 558.347 Kč 429.857 Kč 429.857 Kč 

5 462.648 Kč 438.578 Kč  

6 602.598 Kč nezájem  

7 570.238 Kč 480.975 Kč  

 

U povlakových podlah bývají velké rozdíly mezi uchazeči z toho důvodu, ţe 

někteří jsou přímí dovozci PVC od zahraničních výrobců a někteří tyto PVC podlahy 

ještě překupují od výhradních dovozců. Vítězný uchazeč je výhradním dovozcem i 

dodavatelem PVC podlahy specifikované projektem a proto mohl nabídnout nejniţší 

cenu za tento předmět plnění. 

6.3.11. Požární ochrana 

Tabulka č. 29: Požární ochrana [Zdroj: autor] 

Uchazeč Nabídka 1. kola Nabídka 2. kola Výsledná cena 

1 11.200 Kč 12.400 Kč 12.400 Kč 

2 11.278 Kč 14.520 Kč  
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U hasicích přístrojů došlo mezi prvním a druhým kolem k situaci, kdy byl 

nalezen rozpor mezi počtem hasicích přístrojů v rozpočtu a jejich počtu v poţárně 

bezpečnostním řešení projektové dokumentace. Z toho důvodu došlo k mírnému 

navýšení cen mezi koly. 

6.3.12. Ostatní, přesuny hmot, VRN 

Zbývající oddíly nejsou přiřazovány dalším dodavatelům, protoţe jsou jiţ 

předmětem jejich plnění nebo jsou rozpočítány k jejich dodávkám, či jsou součástí reţií 

hlavního zhotovitele. Jedná se zejména o pomocná lešení, staveništní výtah, kotvící 

materiál, drobné úklidy a hodinové zúčtovací sazby. 

 

6.4. Vícepráce a méněpráce 

V průběhu realizace kaţdé stavby je obvyklé, ţe jsou během provádění zjištěny 

nedostatky projektové dokumentace, která neobsahuje práce, které nebylo moţné 

předvídat před samotným započetím prací. Jsou však nezbytné pro dokončení díla. 

Naopak se můţou vyskytnout práce, které nejsou nutné, můţou přinést investorovi 

značnou finanční úsporu a po vzájemné dohodě mezi investorem a zhotovitelem, od 

nich můţe být z plnění upuštěno. 

Pro tyto dodatečné práce se běţně pouţívají pojmy „vícepráce“ a „méněpráce“, 

více přiblíţené v teoretické části. Jsou-li tyto práce předmětem plnění u veřejné zakázky 

ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je veřejnou zakázkou i 

provedení těchto prací. Pro tento případ nicméně zákon umoţňuje zadání tohoto plnění 

témuţ zhotoviteli v jednacím řízení bez uveřejnění (při splnění všech podmínek 

zákona). 

Vícepráce a méněpráce jsou předmětem dodatků ke smlouvě, na kterém se 

dohodnou společně investor se zhotovitelem. Méněpráce jsou vyčísleny v přesné výši, 

v jaké byly v příloze smlouvy o dílo, poloţkovém rozpočtu. Vícepráce jsou potom 

fakturovány individuálně, u kaţdé stavby jinak, dle ujednání ve smlouvě. Celková výše 

víceprací nesmí přesáhnout 20 procent z ceny původní veřejné zakázky. Ve zvláštních 
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případech (například rekonstrukce se statickými poruchami) ale můţe být i tato hranice 

překročena. 

Tyto práce jsou obvykle zjišťovány v celém průběhu realizace a je na domluvě 

mezi oběma stranami, zda budou tyto práce účtovat pravidelně nebo aţ ke konci plnění.  

V řešené veřejné zakázce se vyskytly vícepráce i méněpráce, které dále popíšu 

z hlediska technického i ekonomického. Vícepráce jsou dle smlouvy o dílo fakturovány 

podle odpovídajících jednotkových cen poloţek a nákladů dle poloţkového rozpočtu 

nebo dle Sborníkových cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS ve výši maximálně 

80 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek je niţší. 

6.4.1. Vícepráce 

V hlavním řešeném podlaţí (4.NP) není v projektu uzavřený poţární úsek u 

stoupacího vedení. Tato poţární přizdívka je provedena na dvou místech, v celkové výši 

9.450 Kč u podzhotovitele. Hodnota těchto prací k investorovi je 13.502 Kč. 

V tělocvičně pro seniory je navrhnuté opláštění sloupu SDK konstrukcí. 

Vzhledem k charakteru uţívání místnosti je toto řešení nevhodné, proto byla ujednána 

výměna SDK za běţné zdivo, vyztuţené v rozích. Podzhotovitel tyto práce provádí za 

4.750 Kč, investor platí 5.400 Kč. 

Po vybourání všech podlah, stěn a odvozu materiálu došlo k výraznému sníţení 

zatíţení celého řešeného podlaţí. Důsledkem toho vzniklo ve všech spodních i vrchních 

podlaţích několik prasklin v kritických místech, jako jsou rohy a dilatační napojení 

budov. Z toho důvodu byl na místo přivolán statik, který provedl opětovný přepočet 

celého zatíţení a navrhl další řešení tohoto problému. Následovalo několik sanačních 

opatření, kotvení konstrukcí, opravy omítek, maleb a podobně. Tyto práce měly 

celkovou hodnotu 73.870 Kč u podzhotovitele, u investora jsou vyčísleny na 82.170 Kč. 

Po odstranění PVC podlah, kde mělo původně dojít pouze k jejich výměně, 

byly zjištěny závaţné poruchy povrchu. Muselo být provedeno sešívání trhlin 

ocelovými sponkami a broušení nerovností těchto podlah – strţení šlemu. Tyto práce 

podzhotovitel vyčíslil na 10.497 Kč, investor musel fakturovat 16.424 Kč. 
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V elektrorozvodně nebyl navrţený správný typ poţárního stropu. Navrţený 

nerespektoval podmínky poţární bezpečnosti a musel být změněn. Veškeré tyto práce, 

včetně poţárních ucpávek a speciální elektrikářské úpravy provedl zhotovitel za 31.971 

Kč. Investor dle smlouvy o dílo zaplatil 41.167 Kč. 

V 1.PP mělo být provedeno nové vedení ÚT a ZTI pod stropem 1.NP. Toto 

řešení ale nebylo esteticky příjemné a proto muselo být provedeno vybourání kanálu ve 

stávající podlaze 1.PP, usazení potrubí, obetonování, zapravení nerovností a poloţení 

nové vrchní vrstvy PVC. PVC podlaha byla navíc provedena nová v celé chodbě, aby 

viditelné opravy nenarušovaly vzhled místnosti. Tyto práce provedli podzhotovitelé 

v celkové hodnotě 61.241 Kč, investorovi byly vyčísleny ve výši 69.151 Kč. 

V rámci dalších poţadavků investora, jako urychlení výstavby a estetických 

poţadavků na začištění omítek, byly dále provedeny příplatkové práce v částce 34.100 

Kč, s hodnotou k investorovi 42.977 Kč. 

6.4.2. Méněpráce 

V řešeném podlaţí byla mírně naddimenzována výměra obkladů 

v hygienickém zařízení. Po vyměření všech skutečně provedených prací bylo odečteno 

10.257 Kč z plnění k podzhotoviteli a 12.452 Kč k investorovi. 

V jedné z místností byla navrţena úspora ve výměně poţárních dveří za 

klasické, s poţárním nátěrem. Toto řešení bylo přijatelné z hlediska poţárně 

bezpečnostního řešení a zároveň výhodné pro budoucí uţivatele, z pohledu obsluţnosti 

a ovladatelnosti. Řešení přineslo úsporu investorovi ve výši 3.647 Kč, k podzhotoviteli 

potom 2.800 Kč. 
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6.4.3. Rekapitulace víceprací a méněprací 

Tabulka č. 30: Rekapitulace víceprací a méněprací [Zdroj: autor] 

Popis práce 
Částka u 

podzhotovitele 

Částka u 

investora 

Poţární přizdívka ve 4.NP 9.450 Kč 13.502 Kč 

Výměna SDK za zdivo v tělocvičně 4.750 Kč 5.400 Kč 

Statické opravy v ostatních podlaţích 73.870 Kč 82.170 Kč 

Sponkování a přebroušení podlah 10.497 Kč 16.424 Kč 

Nové řešení stropu v elektrorozvodně 31.971 Kč 41.167 Kč 

Úprava vedení rozvodů v 1.PP 61.241 Kč 69.151 Kč 

Ostatní příplatkové práce 34.100 Kč 42.977 Kč 

Výměra obkladů v 4.NP -10.257 Kč -12.452 Kč 

Výměna dveří v jedné z místností -2.800 Kč -3.647 Kč 

 

Celkem  212.822 Kč 254.692 Kč 

 

Celková hodnota dodatečných prací (sečtení víceprací a méněprací), které jsou 

fakturovány investorovi, je 254.692 Kč. Hlavní zhotovitel za tyto práce zaplatí svým 

podzhotovitelům částku 212.822 Kč. Rozdíl je 41.870 Kč. Pro hlavního zhotovitele je 

hlavní výhoda dodatečných prací v tom, ţe z nich obvykle odečítá pouze správní reţii, 

ale pokud se neprodlouţí na jejich základě délka výstavby, hodnota výrobní reţie 

zůstává stejná. Zbylá částka je tedy přičítána do hospodářského výsledku celé stavby. 

6.5. Přepočítání reţií 

V průběhu realizace se můţou postupně měnit poţadavky na výrobní proces a 

s tím související náklady na reţie hlavního zhotovitele. Tyto změny eviduje hlavní 

stavbyvedoucí a během realizace a zejména po jejím dokončení musí provést 

přepočítání všech vzniklých změn, z finančního hlediska. Pracuje s harmonogramem 
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výstavby, stavebním deníkem, počtem odpracovaných hodin všech zaměstnanců, 

knihou jízd, přídavnými objednávkami a tak dále.  

6.5.1. Výrobní režie 

Na začátku realizace stavby byl posílen výrobní tým z původně uvaţovaného 1 

stavbyvedoucího na 2. Druhý stavbyvedoucí zabezpečoval první měsíc plynulý rozběh 

stavby a připravoval podklady k průběţné fakturaci. Ke konci plnění potom pomáhal 

dokončovat fakturace a připravoval stavbu k archivaci. 

Prostředky připravené ke kanceláři na staveništi byly nakonec vyuţity zhruba 

z 80%, protoţe nebyly nutné další reprografické sluţby, které jsou nákladné. Skutečné 

poplatky na elektřinu byly naopak vyšší, neţ se předpokládalo, a to z důvodu zvýšení 

cen energií. 

Úklidové a čisticí prostředky téměř nebyly potřeba, neboť na stavbě byla pouze 

jedna stavební buňka, kterou si stavbyvedoucí uklízel svépomocí. 

Náklady na automobily byly navýšeny o 1 vůz, který měli k dispozici 

stavbyvedoucí stále na stavbě. Jedná se o nejvýznamnější změnu z původně uvaţované 

hodnoty.   

V kategorii posudků a expertíz byly provedeny jen malé změny.  

Celková doba výstavby byla zkrácena o 14 dní. Dílo bylo tedy předáno a 

zkolaudováno dříve, čímţ se některé náklady mírně sníţily. 

V tabulce č. 29 jsou uvedeny veškeré skutečně vynaloţené finance započítané 

do výrobních reţií. Oproti původně uvaţované hodnotě 703.500 Kč bylo nutné 

k provedení díla uvolnění částky 786.500 Kč. Jedná se tedy o navýšení výrobních reţií 

o přibliţně 10%, coţ není malá hodnota. 
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Tabulka č. 31: Přepočítaná výrobní režie dle skutečnosti [Zdroj: autor] 

Poloţka výrobní reţie Cena 

Vedení a řízení stavby – mzdy, odvody, odměny 

Stavbyvedoucí 230.000 Kč 

Ekonom 60.000 Kč 

Přípravář výroby, kalkulant na stavbě 120.000 Kč 

Vedoucí projektu 158.400 Kč 

Kancelář na staveništi 

Kancelářské potřeby 10.000 Kč 

Počítače, notebooky, monitory 12.500 Kč 

Tiskárny, tonery 4.000 Kč 

Kopírky 3.000 Kč 

Reprografické sluţby, vícenásobný tisk projektové dokumentace 5.000 Kč 

Občerstvení, káva, voda, reprezentace 6.100 Kč 

Poplatky za vodu, vodné, stočné 7.200 Kč 

Poplatky za elektřinu 23.000 Kč 

Náklady na materiál, drobné nářadí a mechanizaci 

Úklidové a čisticí prostředky 1.000 Kč 

Automobily 

Nájemné, splátky leasingu 95.000 Kč 

Pohonné hmoty, benzín/nafta 44.000 Kč 

Technická příprava, posudky, expertizy 

Geologický a geotechnický průzkum 1.800 Kč 

Odborné posudky, expertizy 4.000 Kč 

Ochranné pomůcky, ochranné oděvy 1.500 Kč 

 

Celkem výrobní reţie 786.500 Kč 
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Graf č. 5: Skutečná hodnota výrobních režií [Zdroj: autor] 

6.5.2. Správní režie 

Správní reţie je dle nařízení vedení společnosti neměnná a je účtována v plné 

výši 6% z ceny díla, tedy i z případných dodatečných víceprací nebo méněprací. 

Hodnota této reţie je vyčíslena v další kapitole, při celkovém porovnání zakázky 

v předběţných i výsledných hodnotách. 
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7. Porovnání předběţných a výsledných cen 

7.1. Náklady nutné ke zhotovení díla podzhotoviteli 

Tabulka č. 32: Předpokládané a výsledné ceny oddílů k provedení 

podzhotoviteli [Zdroj: autor] 

Poř.č. Popis oddílu Cena za oddíl uvaţovaná Cena za oddíl skutečná 

1 zemní práce 20.538 Kč 12.028 Kč 

2 bourací práce 404.292 Kč 290.923 Kč 

3 izolace 0 Kč 0 Kč 

4 zděné konstrukce 375.072 Kč 325.097 Kč 

5 omítky 137.673 Kč 150.355 Kč 

6 potěry 172.106 Kč 152.726 Kč 

7 střecha 10.000 Kč 2.484 Kč 

8 SDK konstrukce 996.709 Kč 948.638 Kč 

9 zámečnické prvky 256.363 Kč 158.569 Kč 

10 hliníkové výplně 254.106 Kč 227.137 Kč 

11 dveře 303.553 Kč 196.275 Kč 

12 obklady a dlaţby 342.644 Kč 324.840 Kč 

13 malby 206.509 Kč 188.065 Kč 

14 interiéry 437.385 Kč 422.288 Kč 

15 povlakové podlahy 466.264 Kč 429.857 Kč 

16 podlahové stěrky 0 Kč 0 Kč 

17 poţární ochrana 8.738 Kč 12.400 Kč 

18 TZB Není řešeno Není řešeno 

19 úklidové práce 41.477 Kč 31.614 Kč 

20 ostatní 49.968 Kč 0 Kč 

21 přesuny hmot 160.287 Kč 0 Kč 

22 VRN 117.000 Kč 117.000 Kč 

 Dodatečné práce - 212.822 Kč 

 Celkem 4.760.684 Kč 4.203.118 Kč 



79 

 

 

 

Graf č. 6: Předpokládané a skutečné náklady dílčích oddílů [Zdroj: autor] 



80 

 

7.2. Celková rekapitulace stavby 

Zakázka je po konečné rekapitulaci hodnocena jako vysoce zisková. 

Pomohl tomu zejména dobře nastavený plán výběrových řízení jednotlivých 

podzhotovitelů, s dostatečným časovým prostorem pro jeho realizaci. Z původní 

uvaţované částky potřebné k provedení díla podzhotoviteli ve výši 4.760.684 Kč bylo 

potřeba 4.203.118 Kč, a to včetně později vynaloţených dodatečných víceprací a 

méněprací. Zde měl tedy zhotovitel výraznou rezervu, která mu přinesla navíc původně 

neplánovaných 557.566 Kč. 

Dodatečné práce ve výši 254.692 vygenerovaly zhotoviteli po odečtení správní 

reţie ve výši 6% a nákladů na podzhotovitele 212.822 Kč zisk hodnoty 26.588 Kč.  

Výrobní reţie byla oproti na počátku kalkulované reţii mírně navýšena (ze 

703.500 Kč na 786.500 Kč) a to zejména z důvodu zapojení druhého stavbyvedoucího 

při zahájení a dokončování stavby. Rozdíl mezi těmito reţiemi činil 83.000 Kč. Za 

zmínku stojí fakt, ţe pokud by ostatní poloţky původní kalkulace zůstaly nezměněny, 

znamenalo by navýšení výrobní reţie sníţení zisku ze 137.052 Kč na 54.052 Kč, tedy 

0,9%. Tato hodnota by sice ještě neznamenala pro společnost ztrátu, ale po odečtení 

případných nákladů spojených s reklamacemi by zakázka mohla generovat nulový zisk. 

V tabulce č. 31 jsou přehledně zrekapitulovány hlavní finanční parametry 

stavby, z nichţ je pro zhotovitele nejuspokojivější částka zisku 850.840 Kč, coţ 

odpovídá 13,69 % z ceny díla. Tato hodnota je nadstandardní, nicméně u díla menšího 

rozsahu, s dostatečným časem pro přípravu a kvalitním provedením prací, dosaţitelná. 

Graf č. 7 zobrazuje finanční rekapitulaci stavby po jejím dokončení, 

s rozdělením jednotlivých hlavních kategorií. Obsahuje tedy skutečné náklady nutné ke 

zhotovení díla podzhotoviteli, výrobní reţii, správní reţii a zisk včetně rezervy. 

Z Grafu č. 8 můţeme přehledně vyčíst, jak by zakázka vypadala v případě, 

kdyby stavba negenerovala ţádné vícepráce a méněpráce, tedy by si zachovala svou 

původní hodnotu. 

Graf č. 9 ukazuje skutečné finanční parametry celé zakázky po dokončení díla. 
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Graf č. 10 je v tuto chvíli čistě spekulativní, protoţe zobrazuje předpokládané 

parametry stavby po skončení záruční lhůty a odečtením nákladu rezervy na reklamace. 

Tabulka č. 33: Výsledné finanční parametry zakázky [Zdroj: autor] 

Poloţka kalkulace Cena 

Skutečné náklady nutné ke zhotovení díla podzhotoviteli 4.203.118 Kč 

Výrobní reţie (12,66%) 786.500 Kč 

Správní reţie (6%) 372.795 Kč 

Zisk včetně rezervy (13,69%) 850.840 Kč 

 

Celková cena zakázky včetně dodatečných prací 6.213.253 Kč 

 

 

Graf č. 7: Finanční rekapitulace stavby po dokončení [Zdroj: autor] 
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Graf č. 8: Finanční rekapitulace bez zohledněných dodatečných prací [Zdroj: 

autor] 

 

Graf č. 9: Finanční rekapitulace se zohledněním a započítáním dodatečných 

prací [Zdroj: autor] 
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Graf č. 10: Finanční rekapitulace se zohledněním a započítáním dodatečných 

prací a odečtením rezervy ve výši 0,3% na případné reklamace [Zdroj: autor] 
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8. Závěr 

Cílem práce bylo popsat skutečnosti, které vedou k rozdílné ceně stavební 

zakázky v době její přípravy, před podáním nabídky a ceně po jejím dokončení a 

ekonomickém zhodnocení. Tyto změny bylo nutné popsat technicky a následně je 

finančně vyčíslit. 

V první části jsem se věnoval základním pojmům, se kterými se u veřejných 

zakázek setkáváme. Popsal jsem tedy nejen samotné veřejné zakázky, ale také 

kalkulační vzorec při tvorbě ceny, druhy kalkulací a popisu nákladů. Značnou mírou 

jsem se zabýval také názvoslovím v oblasti oceňování, ať uţ výkazem výměr, stavbou, 

rekonstrukcí, dodavatelem a investorem. Samotnému pojmu rozpočtu jsem věnoval 

celou kapitolu, kdy jsem popsal různé varianty rozpočtů, rozdíly mezi nimi a jejich 

základní členění dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací na základní rozpočtové 

náklady, vedlejší rozpočtové náklady, práce a dodávky hlavní stavební výroby, 

přidruţené stavební výroby, montáţe a hodinové zúčtovací sazby. 

V praktické části jsem začal popisem zvolené stavební zakázky. Jednalo se o 

rekonstrukci geriatrického oddělení v nemocnici s poliklinikou v Havířově. Tuto 

zakázku jsem u mého současného zaměstnavatele zpracovával v době podání nabídky i 

v průběhu její realizace. Předmětem plnění veřejné zakázky byly práce při rekonstrukci 

jednoho celého podlaţí, se souvisejícími pracemi na ostatních podlaţích bloku 

nemocnice. Stručně jsem popsal prováděné práce, stavební, konstrukční a materiálové 

řešení. 

V další fázi jsem se věnoval zprvu obecnému a posléze konkrétnímu postupu 

zpracování předběţné ceny rekonstrukce. Celý rozpočet jsem rozdělil na několik dílčích 

částí, uspořádáním jednotlivých profesí do oddílů, s ohledem na budoucí plnění 

jednotlivých podzhotovitelů. Uvedl jsem také důvody tohoto rozdělení a jeho částečnou 

subjektivnost. 

Po rozdělení rozpočtu na oddíly jsem popsal metody ocenění jednotlivých 

oddílů, s ukázkou názorných příkladů nejen u celých oddílů, ale také u vybraných 

poloţek. Postupně jsem tedy stanovoval ceny za oddíly rozpočtu včetně vedlejších 

rozpočtových nákladů, ze kterých jsem potom vycházel pro stanovení ceny 
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rekonstrukce. K těmto nákladům jsem dále přičítal výrobní reţii, správní reţii, zisk a 

rezervu. Vysvětlil jsem také princip navýšení jednotkových cen pomocí koeficientu o 

poţadované nepřímé náklady stavby, za účelem rozpočtení těchto přiráţek do rozpočtu. 

V této kapitole jsem společně s reţiemi ukázal původní plánovaný harmonogram 

výstavby. 

V další kapitole jsem zakázku přenesl do realizační, tedy investiční fáze. Jedná 

se o část, kdy dodavatel zakázku získá a začne se jí hlouběji zabývat pro kvalitní 

provedení díla. Postupně popisuji upřesnění harmonogramu výstavby společně s důvody 

jeho změn. V návaznosti na předchozí rozdělení rozpočtu na oddíly se věnuji 

přerozdělení a optimalizaci těchto oddílů, kterou provádí konkrétní vedoucí projektu 

nebo stavbyvedoucí, dle skutečných potřeb stavby a ostatních okolností. Na základě 

těchto změn potom provádím cenovou aktualizaci jednotlivých oddílů. 

Po této úpravě přecházím k určení skutečných nákladů nutných ke zhotovení 

díla. Předkládám vstupní parametry pro výběr podzhotovitelů, nastavuji soutěţní plán a 

popisuji skutečné hodnoty z reálných nabídek na prováděné práce jednotlivých oddílů. 

Jako u téměř kaţdé stavby, věnuji pozornost také dodatečným pracím na 

stavbě, tedy vícepracím a méněpracím. Na řešené stavbě jsem tyto práce popsal 

z technického i ekonomického hlediska. 

Po provedení všech prací a dokončení díla bylo nutné přepočítat výrobní reţie 

stavby, dle jejich skutečných nákladů. 

V závěru této práce jsem zrekapituloval a porovnal předpokládané a skutečné 

ceny jednotlivých oddílů, hodnoty výrobních a správních reţií, ukázal aktualizované 

hodnoty zisku a započítal vzniklé dodatečné práce. Po tomto zhodnocení se zakázka 

projevila jako vysoce zisková, s hodnotou téměř čtrnáctiprocentního zisku, který je u 

podobných zakázek nadstandardní.  

Popsal jsem veškeré změny, ať uţ technického, ekonomického nebo časového 

charakteru, které měly vliv na rozdíly mezi předběţnou a výslednou cenou, věnoval 

jsem se důkladně všem finančním parametrům a pracoval s reálnými daty vybrané 

stavební zakázky. Tím jsem dosáhl cíle této práce a naplnil její podstatu. 
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