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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je stanovení faktorů ovlivňujících cenu stavebních prací. 

Stanovení faktorů je dosaženo pomocí průzkumu u stavebních firem, které budou faktory 

označovat a hodnotit. V závěru práce je porovnání rozpočtů, které poskytly stavební firmy a 

rozpočtů vytvořených pro porovnání cen (vycházejících ze standartních položek). 
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ABSTRACT 

The purpose of this bachelor´s thesis is determination of factors affecting the price construction 

work. The determination factors are reached by using survey construction companies which 

will indicate and evaluate the factors. In the end of this bachelor´s thesis are budgets of  

buildings which provided building companies and budget created to compare price (are 

compared from standard items). 
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Construction work, price, budget of the building, investor, contractor, overheads, calculation 

formula, factor.  
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1. ÚVOD 
Nacházíme se v době, kdy je cena kolikrát na nejdůležitějším místě v životě, proto je 

pochopitelné, že v oblasti jako stavebnictví je rozhodujícím faktorem. Stavebnictví patří do 

odvětví, ve kterém se peníze pohybují ve velkých objemech v podobě produktu a služeb. Ve 

velkém probíhají platby za materiál, stavební práce, pronájmy strojního zařízení, zařízení 

staveniště a odborné činnosti.  

Ve většině případů je vybíráno právě podle ceny dodavatele požadované práce. Jsou-li  dvě 

firmy o stejně kvalitním výstupu, proč volit tu dražší, dobré skutky mohou být konány jinde a 

jinak. U materiálů nejsou předpokládány výrazné finanční rozdíly. Někdy nějaký prodejce 

přijde s výraznější slevou, ale tu nabízí téměř všem odběratelům. Prodejce by byl sám proti 

sobě, kdyby místo o něco nižšího zisku neprodával vůbec. Ceny se tak liší pouze o několik 

procent. Pokud by byla cena výrazně nižší, v různých částech státu, prodejce si ji vykompenzuje 

na jiném stavebním materiálu. Je třeba připomenout že, každému prodejci zboží či služeb jde 

hlavně o zisk. Prodejce se snaží prodat všem svým zákazníkům co nejvíce zboží, pokud tedy 

odběratel naplní předpoklady bude zvýhodněn. Odběratel kvůli tomu nemusí nutně být stavební 

firmou, ale i stavebníkem své pomocí. Když bude omezen vliv ceny materiálů na celkovou cenu 

dodávky, tak si veřejnost představí už jen cenu práce a zbytek je zisk (ztrátu paradoxně 

nepředpokládá i přes to, že nastává v mnoha případech i ta). 

Odborní kolegové, ale vědí, že cena stavebního objektu se stává z více položek. Bude tedy 

pozorováno, jaké faktory vyhodnotí, jako ovlivňující, samotné stavební firmy, zda se jejich 

výběr bude lišit podle velikosti firmy, místa kde působí, rozsahu prací apod. Teoretická 

představa bude potvrzena či vyvrácena podle dotázaných stavebních firem různých velikostí 

s polem působnosti ve Středočeském  Polabí- okres Nymburk (a Prahou) proti Jihomoravskému 

Brnu (a blízkému okolí). 

Objasnění situace bylo zvoleno nejúčinnějším způsobem, kterým je představováno osobní 

setkání se zástupcem stavebního podniku. Předností setkání je především to, že bude zjištěno 

mnoho zajímavých věcí o chodu podniku, o provozu na stavbě, o rozpočtování. Především 

osobní setkání vede k plnému pochopení a porozumění dotazníku, kde firmy mají vybrat 

nejvíce působící faktory na cenu stavební práce. 
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1.1 ZÁKLADNÍ POJMY 

V této kapitole byly objasněny následující pojmy: faktor, cena, stavební objekt, stavební 

práce, investor, dodavatel, náklady, výkaz výměr, rozpočet, kalkulace, kalkulační vzorec, 

materiál, mzdy, stroje, režie (výrobní a správní), zisk, ztratné, přesun hmot, schopnosti 

zúčastněných, software pro rozpočtování a organizaci výstavby 

1.1.1 FAKTOR 

Význam slova faktor vychází ze zprostředkování činnosti. Podle slovníku cizích slov se 

vykládá především jako činitel, zprostředkovatel, síla uplatňující se procesu. (Linhart, 2002) 

V praxi se jedná o děj, který do určité míry (podle síly působení) ovlivňuje děj, ať už chystaný, 

probíhající nebo ukončený. Tudíž se jedná o vliv podnítit činnost. 

1.1.2 CENA 

„Nejčastěji je definována cena jako hodnota zboží vyjádřená penězi.“ (Tichá, 2004) Do 

tvorby ceny nám zasahuje několik různých vlivů. Cena je stav, kdy je kupující ochoten zboží 

koupit a prodejce prodat. Samozřejmě z pohledu prodejce je nastavení ceny požadováno na co 

nejvyšší cenu kterou je kupující ochoten zaplatit. Z pohledu kupujícího by byla nejpříjemnější 

taková cena, kdy by byla co nejnižší, kterou je prodejce ochoten nabídnout. To nám dokládá, 

že se trh řídí nabídkou a poptávkou a je ovlivněn přebytkem některého z těchto stavů trhu. Může 

nastat rovnováha na trhu, ale jedná se spíše jen o imaginární stav, protože vždycky bude mírný 

rozdíl na jedné straně.  

1.1.3 STAVEBNÍ OBJEKT 

Stavební objekt by měl tvořit ucelený celek, schopný plnit bezpečně svůj záměr výstavby. 

(Tichá, 2004) Dělení druhů objektů je definováno v klasifikacích (především JKSO, KSD nebo 

SKP). Stavební objekt je komplet materiálu a činností vložených do propojení materiálu. Po 

straně materiálu je to celkem jasné, ať jde o hrubou stavbu anebo dokončovací práce, vždy se 

jedná o navazování konstrukcí dál na sebe a jejich úpravu. V ohledu činností do objektu 

vložených se nejvíce projeví dělení na dělníky, kteří se přímo podílí na vzniku stavby jako 

takové a THP, kteří se starají o chod prací na objektu, návaznosti a zázemí firmy. 

1.1.4 STAVEBNÍ PRÁCE 

„Stavební práce a konstrukce jsou členěny podle národního Třídníku stavebních konstrukcí 

a prací (TSKP).“ (Tichá, 2004) Jedná se o práce spojené s provedením stavby. Jako dělíme 

stavbu na hrubou a dokončovací, dělíme práce na hlavní HSV a řemesla dokončovacích 
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prací PSV. Jejich přehled a podrobné členění najdeme v TSKP. Dá se říct, že nabídka po 

pracích je podobná vlnovce. Nastává období, kdy si zájemci o výstavbu najímají stavební firmu 

pro zhotovení a pak zas nastává mírný úpadek, kdy si řeknou, že to dokážou sami. Výrobci 

materiálu se snaží, například oproti automobilovému průmyslu, zjednodušit manipulaci, 

sestavování, časovou náročnost a zhotovení celkově. Což by mohlo vést k výstavbě svépomocí, 

nicméně každý není zručný, nemá dostatek času (k získání znalostí či zhotovení), síly, 

představivosti a má (měl by mít) prostředky k zaplacení. Důraz na jednoduchou manipulaci 

s materiálem vede především i ke vzniku nových stavebních firem (někdy bohužel 

neprofesionálních). Vlnovka se tím zase vyrovnává a vznikne nám sloučením obou stavů 

průměrná přímka. To je optimální stav, protože by lidé měli nechat vydělat řemeslníky, 

kteří zase nakoupí zboží a služby a společně potom z tohoto kruhu odvedou peníze na daních a 

stát pak do našeho zabezpečení, takže díky tomu nastává teoretická rovnováha oběhu peněz. 

Výrobci jsou si vědomi stavu na trhu a tak přichází s odborným školením k používání svých 

materiálů, seznamují odbornou veřejnost (i běžnou veřejnost) s technologickými postupy, 

používanými materiály a zúčastněné vzdělávající se členy odměňují certifikáty, které jim 

mohou pomoci získat zákazníky. 

1.1.5 INVESTOR 

„Investor je právnická nebo fyzická osoba, z jejíchž prostředků se stavba financuje a která 

zpravidla zajišťuje její přípravu a realizaci.“ (Tichá, 2004) Investor je osoba výstavby, která 

výstavbu spustila. Hlavně po finanční stránce. Investor si může sám shánět dodávky prací a 

materiálu, nebo to za něj vykonávají pověřené osoby. Vedení výstavby probíhá podle 

schématického organigramu. To je schéma kdo pro koho dělá, kdo řídí a kdo za co zodpovídá. 

Vždy je to  investor kdo má dílo zaplatit, ať už ze svých vlastních úspor nebo z půjčených. Pro 

názornost pozice investora je přiloženo schéma organigramu. 
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Obrázek 1: Zjednodušený organigram výstavby 

Zdroj: vlastní 

 

 

 

1.1.6 DODAVATEL 

„Dodavatel je právnická nebo fyzická osoba, která zajišťuje dodávku stavby nebo její části.“ 

(Tichá, 2004) Dodavatel dodává stavbu a práce na ní investorovi. Může se dělit na 

subdodavatele, kteří zajišťují dílčí části celé dodávky. Řídí se také podle organigramu výstavby. 

1.1.7 NÁKLADY 

„Náklady představují spotřebu výrobních zdrojů (činitelů) vyjádřenou v penězích.“ (Tichá, 

2004) Náklady jsou finanční hodnota, která byla spotřebována na daný účel. Stavebním firmám 

jde právě o provedení práce s co nejnižšímu možnými náklady na co největší rozsah. Pro 

investora je důležité klást důraz na efektivnost, abychom platili za to co je opravdu nutné, 
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potřebné a investorem požadované. Ne každý dodavatel (i investor) má čestný přístup. Každý 

kdo se v oblasti zhotovování pohybuje, zná nespočet nečestných příhod, které jsou běžným 

jevem ve stavebnictví. Jsou to jevy ve všech částech výstavby, ať se jedná o nákup materiálu 

nebo provedení činností, počátek výstavby či ukončení. Zhotovitelé jsou vynalézaví, například 

když si investor objednal sanační omítku a zedník omítku provedl ze zbytků z jiných staveb a 

na konec omítání si přišel koupit jeden pytel sanační omítky jen proto, aby měl doklad, že ji 

použil i když tomu tak nebylo. 

1.1.8 VÝKAZ VÝMĚR 

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

potřebných ke zhotovení stavby s uvedením postupu výpočtu s odkazem na příslušnou část 

projektové dokumentace.“ (www.stavebnistandardy.cz) Výkaz výměr je přehled vyměřených 

měrných jednotek vycházejících z projektové dokumentace objektu.  

1.1.9 ROZPOČET 

„Rozpočet je jistá forma sestavení ceny v oblasti oceňování stavebních prací.“ (Tichá, 

2004) Rozpočet má různě stupně přesnosti podle toho pro jakou fázi je sestavován (položkový 

nebo propočet). Jedná o oceněné práce, materiály, zkrátka výkaz výměr oceněný cenami (buď 

podle položek, nebo podle částí). Jeho cena je předběžná a zahrnuje v sobě přímé i nepřímé 

náklady. 

1.1.10 KALKULACE 

„Kalkulace je způsob stanovení nákladů výpočtem.“ (Tichá, 2004) Kalkulace se vztahuje 

na náklady a stavební práce. Pojednává o materiálech do ní vstupující s příslušným množstvím 

a nákladové náročnosti k provedení určité jednotky. Vstupují do ní režie pro pokrytí chodu 

stavebního podniku. Provádí se do budoucna i zpětně. 

1.1.11 KALKULAČNÍ VZOREC 

„Vyhláška o kalkulaci byla zrušena a způsob kalkulace je věcí každé dodavatelské 

organizace.“ (www.stavebnistandardy.cz) Kalkulační vzorec se skládá z přímých nákladu a 

nákladů vedlejších neboli nepřímých. Základními položkami jsou tyto dále zmiňované. Mezi 

přímé patří náklady na mzdy, materiál (hmoty), stroje a ostatní přímé zdroje. Mezi náklady 

vedlejší patří režie správní a režie výrobní. Řadu uzavírá požadovaný zisk. Z kalkulačního 

vzorce vychází celá cena stavební zakázky. 

 

http://www.stavebnistandardy.cz/
http://www.stavebnistandardy.cz/
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Obrázek 2: Skladba ceny zakázky 

 

Zdroj: vlastní  

1.1.12 ZTRATNÉ 

„Ztratné je množství výrobního materiálu, znehodnoceného z titulu technologického 

postupu, skladování nebo manipulace s materiálem (např. prořezy u dřeva).“ ( Marková, 2004) 

Výše ztratného je ovlivněna především správným množstvím nakoupeného materiálu (ve velké 

části stavebnin lze přebytečný materiál vrátit nebo vyměnit za jiné zboží a tím eliminovat špatně 

zvolené množství), dále by měl být kladen důraz na šetrnost stavebníků s materiálem. Zejména 

aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám (škodám a nadbytku prořezů). Důležité je, aby 

pracovníci nakládali s materiálem duchaplně. Pytlové směsi při přerušení činnosti zakrývali 

proti promoknutí, dodržovali podmínky skladování a uchovávání, svoji dokončenou část 

zabezpečili, jak má být. 

1.1.13 PŘESUN HMOT 

U přesunu hmot je důležité klást důraz na to, že v pracích HSV je přesun hmot započítaný 

na konci HSV. Na rozdíl od PSV, kde se uvádí za každým řemeslem. Zde by právě mohlo 

docházet k chybě, pokud by rozpočet sestavovala osoba, která by si tohoto nebyla vědomá. Jako 

další by bylo vhodné zvážit, jaké využijeme skládky, jak budeme hmoty přesouvat, jestli je 

navržený prostředek optimální (efektivně používán – nebyl příliš velký, tím pádem nevyužil 

svoji kapacitu anebo malý, nedostačující na objem prací). Ve většině větších stavebnin už je 

standartní službou kontejnerová přeprava (různé velikosti kontejneru, odvoz přizpůsoben 

možnostem naplnění). Stejně tak u těžké techniky (nakladače, bagry apod.), máme uváděn 

objem lžíce a podle toho optimalizujeme výběr zařízení. Zejména skládky je vhodné situovat 

blízko k prováděné činnosti. Pokud je možnost popojet a mít menší náklady na skladování, za 

předpokladu že se příliš nezvýší náklady na dopravu, proč toho nevyužít. 

1.1.14 SCHOPNOSTI ZÚČASTNĚNÝCH VÝSTAVBY 

Schopnosti zúčastněných úzce souvisí s koncem předešlého odstavce. Velmi důležité je mít 

správné lidi na správných místech. Rozpočtář musí vědět, co rozpočtuje, kolik si kde může 
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dovolit pozměnit cenu, odkud brát materiál za nejlepší cenu (pokud není vedením ovlivněn 

jinak). Stavební mistr by měl dohlídnout na dělníky, zda postupují, jak mají, dodržují 

technologické předpisy. Vedení zajistit firmě další zakázky. Organizátor výstavby zase procesy 

vhodně naplánovat, aby byli co nejvíce plynule navazující a stanovit možnosti stavebních čet, 

aby minimalizovali penále za nedodržení termínů. 

1.1.15 SOFTWARE PRO ROZPOČTOVÁNÍ A ORGANIZACI VÝSTAVBY 

Účastníkům výstavby s prováděním jejích povinností pomáhají softwary. V oblasti 

rozpočtování se nám jedná například o SW KROS, Buildpower a euroCALC. Některé firmy 

vůbec žádný z těchto SW nepoužívají, protože používají jiné způsoby oceňování (např. 

skladbou cen celé subdodávky, svými interními metodami). V oblasti organizace výstavby se 

zejména uplatňuje program Microsoft Office MS Project. Ten je vhodný zejména ke znázornění 

průběhu výstavby, některým z možných diagramů, finanční analýzy, zdrojového plánování a 

návaznosti činností. Také se velmi často uplatňuje širokou veřejností využívaný Excel. Do něj 

jsou většinou exportovány výsledky z předešlých programů a to právě pro jeho rozšíření. Dále 

je využíván i pro společnosti využívající subdodávku prací, protože splní jejich požadavky. 

Nemusí řešit kolik co stojí, vyberou si nejvýhodnějšího dodavatele a jeho cenu použijí. Tím 

způsobem sestaví cenu celé dodávky. Všechno má své pro a proti a proto je stále využíváno 

podkladů pro ruční zpracovaní. Pro názornost jsou na následujících stránkách uvedené 

programy zobrazeny: 

 SW KROS – ÚRS PRAHA a.s., 

 BUILDpower – RTS a.s., 

 euroCALC – Callida s.r.o., 

 MS Project – Microsoft Office, 

 Excel – Microsoft Office. 
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Obrázek 3: Pracovní plocha programu KROS od společnosti ÚRS Praha a.s. 

Zdroj: vlastní 

 



9 

 

 Obrázek 4: Pracovní plocha programu BUILDpower od společnosti RTS a.s. 

Zdroj: vlastní 
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 Obrázek 5: Pracovní plocha programu euroCALC od společnosti Callida s.r.o. 

Zdroj: vlastní 
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 Obrázek 6: Pracovní plocha programu MS project od společnosti Microsoft office 

Zdroj: vlastní 

 

 



12 

 

2. VYMEZENÍ FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH CENU 

STAVEBNÍCH PRACÍ 

2.1 OBECNÝ PŘEHLED FAKTORŮ 

V oblasti ovlivnění ceny stavebních prací je nacházena široká škála různých faktorů. Tyto 

faktory na stavební činnost mohou působit pozitivně (snižovat náklady a tím cenu práce) i 

negativně (zvyšovat náklady).  Z hlediska času mají dlouhodobý či naopak krátkodobý efekt 

působení (také se může jednat o mimořádný). Vlivy mohou nastat zapříčiněním přírody a lidí. 

Pokud jde o živelné katastrofy a děje (povodně, dlouhodobé vysoké teploty, příznivé klima, 

historické naleziště) jsou námi těžko či vůbec ovlivnitelné, nikdo nemůže přesně určit ani dobu 

jejich trvání a opakovatelnosti. U lidí je možná předvídatelnost, ale také ne úplně přesná. Záleží 

zde na síle působení, zejména jedná-li se o chybu pracovníka (ať už je to nedodržení předpisů 

v manipulaci s technikou, ublížení na zdraví, nesplnění povinností, které ovlivní chod firmy, 

nebo její části. Jako další riziko je odcizení pracovního materiálu a zařízení. Omezení dodávky 

materiálu z jakéhokoliv důvodu (ať už v něm figurují jenom lidé, nebo následek přírody). 

Změnu v legislativě můžeme také očekávat, ale nikdy nevíme jistě, jak se projeví a jak nás tím 

ovlivní. Jako další lidský faktor vidím i možný politický převrat, kontinentální nebo světové 

konflikty. U uzavřených smluv může napáchat problém i znehodnocení měny (pokud byla 

podepsaná smlouva např. na garáž za 500 000 Kč, s předpokladem, že investor zaplatil předem 

a nastane znehodnocení měny, investor má svůj závazek splněn, ale stavební firma musí 

neočekávaně vynaložit na nákup materiálu více prostředků.) Proto je na místě zvážit 

vypracování smlouvy s určitým krytím vzniklých nenadálých situací, myšleno jako možnou 

úpravu smluvních podmínek. 

 

2.2 TEORETICKÁ MÍRA OVLIVNĚNÍ 

Každý jedinec má jiné měřítko ke stejné vzniklé situaci. Zatímco pro někoho se může jednat 

o nepřekonatelný stav, někdo je schopen ho přejít v klidu a někdo ho ani nepostřehne. Je velice 

těžké vymezit, jaké situace ovlivní celou skupinu lidí, ale v dalších kapitolách bude co největší 

snaha o co nejbližší přiblížení. V tomto ohledu působí i fakt, že každá firma operující na trhu 

má jinou rezervu, počet zaměstnanců na sobě závislých, praktické zkušenosti a znalosti, 

schopnost pružně reagovat, různý marketing a i přes to, že všichni mají stejný cíl, kterým je 
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zisk, tak se ve výsledné hodnotě liší. Lišit se mohou až tak, že zatímco jiní mají pozitivní 

výsledky, druzí jsou v těžké ztrátě. To vede tuto práci tak, aby okruh dotázaných firem nebyl 

specifikován pouze na určitý rozsah, ale pojmul stavaře OSVČ i velké firmy s širokou 

působností a základnou. Je zajímavé, že rozsáhlá společnost vyžaduje rozpočítat do ceny 

stavební dodávky větší režie správní a výrobní, na rozdíl od dvou spolupracujících živnostníků, 

kterým stačí jeden počítač, účetní, nářadí opotřebují přibližně stejně jako velký dodavatel a než 

aby nakupovali drahé zařízení, můžou si ho půjčit na potřebnou dobu. Velký dodavatel musí 

vydělat pro více lidí, ale už se nachází na stabilnějším místě. V době stavební krize mohou 

snížit stavy a počkat s výplatou. Předešlí dva živnostníci, mají propustit koho? Příjmy si snížit 

mohou také, ale potřebují se oba a tak nemohou snížit stavy počtu zaměstnanců. 

2.3 DOTAZOVANÉ FAKTORY 

Zde jsou vyjmenovány faktory, které budou dotazovány u stavebních firem. Jejich bližší 

přiblížení bude v další kapitole. Ve stavebních firmách bude dotazováno, na kolik procent 

ovlivňuje daný faktor cenu stavební práce. U hlavních faktorů je vycházeno z kalkulačního 

vzorce, a tudíž to jsou: mzdy, materiál a jeho doprava, stroje a jejich provoz, zařízení staveniště 

a režie. Druhou složkou budou ostatní faktory: lokalita výstavby, ostraha staveniště, klimatické 

podmínky, typ zakázky (veřejná/neveřejná), subjektivní přístup dle zkušeností rozpočtáře, 

riziko, konkurence a umělé ovlivnění trhu (korupce). 

3. ROZBOR JEDNOTLIVÝCH FAKTORŮ 

3.1 MZDY 
„Mzda je odměna za práci v pracovním poměru.“ (www.mfcr.cz) Mzdy jsou velmi 

důležitou částí celé stavby. Na jejich výši kolikrát závisí i kvalita prováděného díla, kolikrát ale 

ne. K tomu aby vyrostla stavba, objekt a jednoduše cokoliv, je potřeba mít vždy někoho, kdo 

vynaloží úsilí a bude věc tvořit. Pro příklad: je pořízena paleta cihel, paleta cihel bude pořád 

paletou s materiálem pro výstavbu, dokud nepřijde člověk, který z té palety může postavit zeď. 

Může být jakékoliv sebelepší zboží, ale zkrátka pokud k tomu nebude umístěna lidská pracovní 

síla, tak zboží zbožím zůstane a nepřemění se do celku. Jsou pracovníci, kteří pokud nemají 

podle sebe patřičné ohodnocení, tak se nesnaží a práci pouze nesvědomitě provedou, nicméně 

jsou i ti, kteří i za málo peněz dávají patřičnou pozornost detailům. Když je pořízen nekvalitní 

materiál, který neplní svoji funkci, tak se určitým způsobem objeví (ať už je to cihla, která se 

vydrolí, obklad na lepidlu, které nedrží, prasklý kohoutek ze kterého stříká voda). Zkrátka u 

http://www.mfcr.cz/
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materiálu o jeho nedostatku je možné vědět anebo na něj přijít. Jak ale poznat který pracovník, 

je ten zodpovědný a pečlivý a jaký je ten laxní? V obou případech se musí dát na možnosti 

podniku, co si může dovolit, kolik činitelů si může dovolit, jaké mají reference, jaké s nimi 

máme zkušenosti a co ukáže čas. Jsou obecně dva činitelé, kteří jsou z hlediska stavebního 

podniku tříděni. Prvním je dělník, který se přímo účastní, stavebního procesu a který v podstatě 

vydělává na pracovníka THP, který dělá firemní zázemí, podporu stavební činnosti. Zakázka 

musí vydělat pro oba druhy těchto pracovníků. 

3.2 MATERIÁL 

Materiál se podílí na zhotovení stavebního díla. U materiálu je důležitý co nejvíce přesný 

výkaz výměr. Množství, které je určeno k zabudování. Šetrné zacházení, aby se minimalizovali 

škody. Uvažování, aby nedocházelo ke zbytečným prořezům a vznikli časově (modulové 

rozměry-omezení přiřezávání) a hmotně uspořádané celky (co nejlepší využití systémových 

prvků a minimalizace náhradních řešení). Jako další a podstatnou část je považována spolupráce 

s dodavatelskou činností a odezvou z výroby. To vede k přesnějšímu stanovení ceny od 

předpokládané. Každý rozpočtář by měl znát i technologie rozpočtované činnosti a jejich 

návaznosti. Nejlépe projít praxí, tím by měl větší cit pro stanovení množství a ceny. 

V průzkumu k materiálu je zahrnut i dotaz na jeho dopravu na staveniště. Bude zkoumáno, jak 

moc stavební firma řeší, jak nákladná by byla doprava od dodavatele stavebního materiálu. 

Materiál se dá částečně přirovnat k oblečení, jako spodní prádlo(jako důležitý základ, který 

může ovlivnit pocity během celého dne i okamžiku) jsou považovány svislé a vodorovné 

konstrukce hrubé stavby. Jako vrchní oblečení jsou představeny ostatní práce PSV, ve kterých 

je objekt „oblékán“ do podoby, kterou bude ukazovat ostatním. Zatímco u spodního prádla jde 

v podstatě o partii, do které je umisťováno, tak vrchní oblečení je značně rozmanité, ať už 

materiálem, způsobem nošení, zvoleným vrstvením, barevností a mnoha dalšími věcmi, které 

tvoří ucelený dojem. Stejně tak jako prádlo i materiál podléhá módě a trendům. Je-li navráceno 

od oblečení zpátky čistě k materiálu a prolétnuto časem,  lze si uvědomit, že z jeskyní (kámen), 

obydlí (hlína a sláma), chatiček (proutí a dřevo), paláců, hradů a zámků (výhradně kámen 

s kombinací dalšího materiálu, ať už se někde objevuje keramika), přes roubenky, hrázděné 

domy (dřevo a cihly různých směsí) se stavebnictví dostalo do doby, která už mu není tak 

vzdálená a přesto má historické kořeny. Každý den je možné potkat lidi, kteří mají domy 

z cihel, které si jejich babičky a dědové vytvářeli doma na dvorku. Do dnešních dob panelová 

výstavba minulého století považovaná za nehezkou. Tolik proklínané panelové domy, které se 

rekonstruují a vypadají jako zděné novostavby. Nicméně proklínaný panel, který se opět 
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dostává do povědomí rychlé výstavby, kdy firma dodá v podstatě čtyři obvodové vybavené zdi, 

které jsou jeřábem zdvihnuté, ukotvené, udělá se střecha, napojí sítě a může se bydlet. 

U hliněných cihel léty se posunul vývoj k ověřené keramice, ať už ve formě bloků nebo cihel. 

Z jeskyní jako nejjednoduššího úkrytu se kámen přesouvá jako velmi ceněný prvek do našich 

obydlí. To  právě vede přirovnat stavební materiál k oblečení. Obojí se po určitých etapách stále 

navrací. Na trhu jsou různé moderní omítkové směsi, a přesto mladý pár ve stavebninách vybírá 

barvu, na hliněné omítky ve svém nově zrealizovaném domě. Dnešní doba přeje různorodým 

řešením a kombinaci materiálů. Jen díky materiálům a lidské síle nám vznikají budovy a proto 

jsou umístěny na přední místa v této kapitole. 

3.3 STROJE 
„Stroj, který je výrobek sestavený ze součástí nebo částí z nichž je alespoň jedna pohyblivá 

z příslušných pohonných jednotek ovládacích a silových a ostatních částí vzájemně spojených 

za účelem přesně stanoveného použití, zejména zpracování, úpravy, dopravy nebo balení 

materiálu.“ (ČESKO, 1997) Stroje slouží k tomu, aby ulehčily práci pracovníkům. Zde se jedná 

především o výrobní stroje, které se podílejí na stavbě. Není možné jednoduše říct, že malé 

stroje jsou levné a velké drahé. Některé malé stroje odpovídají svými cenami hodnotě velkých.  

Když nebude pohlíženo pouze na pořízení strojů, vstupují sem i náklady na provoz. Zde by se 

dalo zobecnit, že drahý nákladný stroj má dražší náklady na provoz, nicméně to také nemusí 

být pravda. Některé technologické zařízení je opravdu drahé a vyžaduje speciální péči a údržbu 

pro svoji jedinečnost, ale jsou stroje, které jsou drahé právě proto, že se nepředpokládá častá 

údržba (předpokladem je kvalita, odolnost, výdrž a spolehlivost). Na druhou stranu si můžeme 

koupit levné nářadí, které bude výrazně poruchové a tím se nám jeho provoz prodraží. Pro tyto 

případy je vhodné stanovit pořizovací náklady a náklady na provoz, stanovit poruchovost, 

umístění a rychlost servisu. To se týká zejména nákladných zařízení, u pilky na železo tato 

analýza není příliš významná (vůbec). Každá stavební firma volí jinou značku, cenu, výkon, 

životnost a požadavky na stroj a z toho je nutno uvážit. 

3.4 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
„ Zařízení staveniště jsou dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží 

provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů.“ (www.stavebnistandardy.cz) 

Chod stavby musí zajistit i zařízení staveniště, jako nedílná součást. Žádnému pracovníkovi by 

nebylo příjemné se během přeháňky (a nepříznivých vlivů) nemít na chvíli kam schovat, 

obědvat ve stoje u míchačky, převlékat se u brány apod. Zařízení staveniště je představováno 

jako zázemí pro pracovníky, vymezení skladovacích ploch, umístění techniky, dopravní 

http://www.stavebnistandardy.cz/
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obslužnost po staveništi. Za zázemí pro pracovníky se považuje především sociální zařízení, 

buňky na přestávky, převlečení, spaní (v případě, že je zřízeno), zázemí pro stavbyvedoucího a 

místo pro bezpečné uložení materiálu a nářadí. Zejména poslední zmíněné je důležité, protože 

výstavba láká zloděje, zpeněžit se dá všechno a zejména nářadí, které je nákladné, žádané a 

není dobře sledovatelné. Stejně tak zhodnotitelný je stavební materiál, který se hodí pro každý 

dům. Zpevněné skladovací plochy (mohou být zastřešené i odkryté, záleží na způsobu dodávky 

materiálu, druhu skladovaného materiálu) opatřeny takovou vrstvou, která je požadovaná 

v technologickém postupu (sypané lože z drti pro odvodnění pod výztuží, panely pro uložení 

palet s materiálem a zhutnělá cesta pro dopravu na staveništi apod.). S tím souvisí vyznačení a 

určení cest dopravní obslužnosti po stavbě, aby byli stroje plnohodnotně a efektivně používány 

a celý den netahali zapadlé auto z bahna. Ježděním po určených a zpevněných cestách 

eliminujeme zašpinění veřejných komunikací a tím negativní vliv na okolní uživatele 

komunikací a občany. Důležité je rozmístění strojů a techniky. Zejména u jeřábu volit umístění 

tak aby dosáhl na potřebná břemena a splnil svoji zatěžovací křivku, dodržet odstup ostatní 

techniky a materiálu od jeho středu podle technického listu, stejně tak kotvení, manipulační 

podmínky a bezpečnost práce. Přehledné, logicky řádně uspořádané staveniště stavebním 

podnikům usnadní práci, čas a bude působit lepším profesionálním dojmem. 

3.5 REŽIE 
„Režie je objem nákladů vynaložených na zajištění stavební výroby. Jsou to náklady, které 

vznikají jako soubor nákladů, které nejsou přímo přiřaditelné k výkonům.“ (Marková, 2004) 

Máme režie správní a výrobní. Jak název napovídá, režie správní jsou vycházející ze správy 

(provoz v sídle na vyšší úrovni, ostatní potřebné výdaje k provozu firmy, správní servis) a režie 

výrobní, která se podílí na výrobě, ale nelze zahrnout do kalkulační jednice (zařízení staveniště 

– zaměstnanců, opravy majetku, zkoušky betonu, doprava na stavbu apod.). Režie jsou 

rozpouštěny do kalkulačního vzorce činnosti, stanovují se procentuálně. Zatímco u správní, 

známe přibližně přesné hodnoty, kterých chceme dosáhnout, protože se jedná o fixní částku. U 

výrobní režie je její výše stanovena taktéž zkušenostmi, ale je citlivější k výkyvům. Výrobní 

režie se podílí jakoby přímo na stavbě a mohli bychom říct, že i přes to, že je to náklad, tak je 

to náklad, který na sebe vydělává. Oprava nářadí, které můžu dále použít. Stejně by se dalo 

pohlížet i na režii správní, která je potřebná pro chod zázemí společnosti, slouží jako podklad 

činnostem při výstavbě, ale sama se nepodílí. Z tohoto hlediska je pro lepší představu 

přirovnána režie výrobní k pracovnímu dělníkovi na stavbě (je pro nás nákladem při výplatě, 

ale ziskovým činitelem při dokončení stavby) a THP (vytváří podklady pro dělníka sám, 
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ale nevytváří předmět činnosti). Obojí je potřebné a na sobě závislé. Jedno bez druhého by 

nemohlo plynule a dlouhodobě fungovat. 

3.6 LOKALITA VÝSTAVBY 
Lokalita výstavby je významná proto, že některé firmy místu stavby, přizpůsobují cenu. Je 

přirozené přizpůsobit cenu trhu, na kterém působíme. Když je firma jediná a nic ji neohrožuje, 

proč by si nepřidala na zisku a naopak v době krize ve stavebnictví operovat s tak nízkým 

ziskem, aby firma zakázku získala, nebyla ztrátová a alespoň pokryla svoje závazky. Toto by 

vedlo spíš než k lokalitě tak k stavu na trhu z hlediska času. Některé firmy přizpůsobují svoje 

ceny tomu, jestli bude prováděná zakázka v regionu firmy, na vesnici, jestli budou působit ve 

větším městě. Zatímco některá firma nebude lokalitu rozlišovat a bude působit v jedné lokalitě 

(jakoby v jednom pásmu), tak jiná udělá ve své lokalitě činnost s určitou hodnotou a když získá 

zakázku např. v hlavním městě, tak ví, že si může přihodit někdy i jednou tolik. To je z hlediska 

lokality podle konkurence na trhu. Samozřejmě, ale bude jiný nákladový požadavek v městě 

s nízkou kriminalitou a s výstavbou v Chánově. Tomu zas bude potřeba přizpůsobit zařízení 

staveniště, ostrahu, volit materiály, tím podnik konkrétně tato lokalita zatíží, ale může mu být i 

výhodou. Vzhledem k nízké zaměstnanosti nebudou občané tolik kontrolovat počáteční hodinu 

nočního klidu, většina z nich nebude chtít mít s policií co dočinění a tak by podnik mohl potají 

pracovat do pozdnějších hodin. Tato malinká výhoda se vyrovná tím, že většina obyvatel není 

zvyklá vstávat, tudíž večer jim výstavba nemusí vadit, ale ráno je bude budit. Takže tedy 

k výrazné změně v tomto ohledu nedojde, pouze zůstanou jen vyšší náklady na zabezpečení 

staveniště. Lokalita výstavby se může promítnout ještě v územích s horšími základovými 

podmínkami. Jinak bude probíhat výstavba v poddolovaném území, jinak na vrcholku hory a 

přesto budou obě významně náročnější na zabezpečení provozu v lokalitě (zásobování 

materiálem, bezpečnost při manipulaci apod.). Jinak bude probíhat výstavba v jílovito-hlinitém 

polabském Nymburce, jinak na písčitém předměstí Prahy (Brandýs nad Labem) a jinak 

v kamenné Praze. 

3.7 OSTRAHA STAVENIŠTĚ 
Jak bylo uvedeno v předešlém odstavci, ostraha souvisí s lokalitou. Ve stavebnictví se 

v podstatě všechny činnosti prolínají, proto je těžké přesně identifikovat, co patří výhradně 

k čemu. Ostraha staveniště je nedílnou součástí téměř každé rozsáhlejší výstavby. Je zbytečné 

v klidné lokalitě k výstavbě rodinného domku umisťovat hlídače se zázemím. Naopak tam, kde 

se nachází nákladné zařízení, materiál, strojní vybavení a nářadí je to rozhodně vhodné. I přesto, 

že se majetek firem pojišťuje proti krádeži, není možné ho nechat na stavbě jen tak ležet, ale je 
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nutné ho zabezpečit proti krádeži. Pokud ke krádeži dojde, bude firmě odcizeno vybavení a 

spustí se pojistné šetření, je příjemné vědět, že škoda bude určitým způsobem uhrazena. Ve 

valné většině případů, nebude škoda uhrazena do druhého dne, takže bude firma nucena odebrat 

svoje finanční prostředky a vybavení si nakoupit nebo zapůjčit, aby nedocházelo k prostojům. 

Čímž ji vznikne nepříliš radostný výdaj (pokud tedy vybavení už nedosluhovalo a nevyžadovalo 

v nejbližší době obměnu), proto je na místě zřídit ostrahu staveniště. Ostraha má také své 

úrovně. Je možné na oploceném staveništi umístit hlídací psy. Staveniště můžeme vybavit 

kamerovým systémem. Můžeme si sehnat pracovníka ostrahy. Tyto předešlé možnosti jsou, ale 

pouze psychologickým odpuzovacím prostředkem. Partu zlodějů nezastaví kamera (sloužící 

k jejich zpětnému dopadení), jeden hlídač nebo pes. To i přesto, že poslední jmenovaný je 

jedním z nejsilnějších faktorů ochrany. Nejlepší je zřejmě kombinace těchto tří. Podnik má tedy 

hlídače se psem a za zády kamerový systém a měl by tím mít zabezpečené staveniště. Nicméně 

ve většině zabezpečovacích agentur pracují lidé, kteří přišli z ulice a nemají zkušenosti, 

tělesnou kondici, ale především každý má určitou hranici do kdy bude plnit svoji pracovní 

náplň. Zvažte sami, co byste dělali v noci na opuštěné stavbě na konci lokality, když vám po 

stavbě běhá šest zlodějů a vy jste jeden. 

3.8 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 
Klimatické podmínky jsou jedny z nejvíce nevyzpytatelných faktorů ve stavebnictví. 

Zatímco vývoj na trhu se dá určitým způsobem předvídat a nachystat se na něj, počasí je 

nevyzpytatelné. Obecně se dá říci, že stavební sezóna začíná v půlce jara a končí v půlce 

podzimu. Poslední dobou se stávají silné výkyvy počasí, které mohou mít na výstavbu a 

technologie na ní použité razantní dopad. Na začátku léta se firma rozhodne pro betonáž stropní 

konstrukce a přijde silné horko, pokud se jedná o jeden den, není to zas takový problém. Týden 

se dá také vydržet, ale když mají dělníci pracovat dva týdny a déle v silném horku na nestíněné 

stavbě, k tomu ošetřovat čerstvý beton nebo jinou konstrukci, není to úplně ideální. Jak 

z hlediska budované konstrukce, tak pro zaměstnance. A po silném teplu přijde na řadu deštivé 

období, to pro stavebníky znamená další prodlevu a omezení. Na podzim už hrozí zase výkyvy 

do chladných nocí, někdy i mrazivých. To jsou nepříznivé vlivy. Počasí, ale působí i příznivě, 

v poslední době se často vyskytují teplé zimy, které dovolují provádění mokrých procesů, neboť 

ani noční teploty nemusí jít pod pět stupňů. Minulé léto se ve středočeském regionu vyskytlo 

omezení s nedostatkem vody v letních měsících. Vzhledem k tomu, že ve stavebnictví je voda 

potřebná během celé výstavby, způsobilo to řadě firem komplikaci. Ne každý si uvědomoval 

důležitost vody ve stavebnictví. Každý, ale pak její důležitost pocítil, když si chtěl namíchat 
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pytel směsi, vymalovat, navlhčit zeď před omítáním, umýt kolečko a při spoustě dalších 

činností. Kvůli tomu, že je počasí tak nevyzpytatelné je těžko vyčíslitelná hodnota, kterou by 

bylo možno připočítat do rozpočtu jako krytí povětrnostních vlivů. Stejně tak se nedá krupobití 

vyčíslit způsobem pět minut krupobití pět tisíc korun. Škodu můžeme vyčíslit pouze zpětně, 

stejně jako prodlevu, která nám tím vznikla. Těžko se bude stanovovat do budoucna a také ne 

jako škoda, ale jako přírůstek hodnoty (např.: zapršelo, ušetřili jsme půl kubíku vody na kropení 

betonu). 

3.9 TYP ZAKÁZKY (VEŘEJNÁ/NEVEŘEJNÁ) 
„Pojem veřejná zakázka definuje zákon v ustanovení § 7, a to tak, že za veřejnou zakázku je 

považována taková zakázka, která se uskutečňuje mezi zadavatelem a jedním nebo více 

dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení 

stavebních prací.“ (www.stavebnionline.cz) Veřejnou zakázku zadává veřejný zadavatel, ten je 

definován následovně. „Veřejným zadavatelem jsou osoby definované v § 2 odstavci 2 zákona, 

a to bez ohledu na zdroj finančních prostředků z nichž má být veřejná zakázka hrazena.“ 

(www.stavebnionline.cz) Je na místě domnívat se, že firma vstupující do veřejné zakázky 

přizpůsobuje cenu podle zkušeností s konkurencí, svých možností a doporučení. Veřejná 

zakázka firmě může udělat reklamu, doporučení a zajistit zaručenou (nejméně rizikovou) platbu 

za provedení práce. V tom případě by se dalo očekávat, že firma soutěžící o veřejnou zakázku, 

nebude muset požadovat zisk, na který je zvyklá, ale zisk nižší. Má menší riziko, tak může mít 

menší zisk. Pak je tu druhá stránka a to ty firmy, které si řeknou, že zkusí vytěžit, co se dá. 

Neveřejný sektor, může dělat dobré jméno (může podniku udělat doporučení a pomoci získat 

zkušenosti ke kvalitnímu provedení zakázky). Stejně tak i úplný opak. Tak je to, i v případě 

veřejného sektoru. Je těžké jednotně specifikovat, který typ zakázky je ziskovější. Je to vůbec 

typem zakázky nebo stavební firmou?  

3.10 SUBJEKTIVNÍ PŘÍSTUP DLE ROZPOČTÁŘE 
Subjektivní přístup dle rozpočtáře se prolíná všemi položkami ve stavebním rozpočtu a 

oceňovacích podkladech. Zde jde především o zkušenosti rozpočtáře. O zpětnou vazbu 

z výroby (nebo stavby). Rozpočtář by měl znát možnosti pracovní čety, situace firmy, 

technologické postupy, aby volil správný a vhodný materiál. Mohl posoudit nabídky dodavatelů 

a vyhodnotit tak tu nejpříznivější. Rozpočtář je velmi důležitou částí budovaného objektu má 

zodpovědnost za peníze, které na stavbu jdou. A jak se říká, o peníze jde vždycky až na prvním 

místě. Pokud udělá chybu jednou, třeba to firma zaplatí a promine mu to. Pokud chybu bude 

dělat i nadále stane se pro firmu nevhodný, bude jí působit ztrátu, dodatečné náklady, přítěž a 

http://www.stavebnionline.cz/
http://www.stavebnionline.cz/
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břemeno. Proto je důležité mít rozpočtáře, který je zkušený, v nejlepším případě prošel stavbou 

a ví, co jak chodí, zajímal se o nové technologie a zjišťoval si zpětně informace o provedených 

činnostech. 

3.11 RIZIKO 
„Pojem riziko vychází z arabského slova „risk“ a původně toto slovo označovalo jak 

nepříznivou tak i příznivou událost v životě člověka. Později se omezilo jen na nepříznivé 

události.“ (Procházka, 2009) Riziko je obrovsky velký pojem a všechno spojené s neznámým 

se dá nazvat riziko. Tam, kde je možná pravděpodobnost vzniku známého a očekáváného stavu, 

zejména ve stavebnictví, je velké riziko, že očekávaný stav nenastane. Riziko v této kapitole je 

chápáno, jako okamžik, který se stal (mimořádně, očekávaně a nedodržením postupu). Je možné 

sem zahrnout finanční riziko, bezpečnostní, hmotné, nehmotné a spoustu dalších s tím 

souvisejících. 

3.12 KONKURENCE 
„Je proces střetů různých zájmů tržních subjektů na různých typech trhů.“ 

(www.managementmania.cz) Souvisí s působením na trhu, ať už jde o výběrové řízení na 

veřejnou zakázku, nebo jenom další firmu v místě působení. Konkurence je právě ten faktor, 

který ovlivňuje cenu obecně. Pokud bude naleznuta zboží nebo služba, po které je poptávka a 

subjekt bude jediný nabízející, může si určovat po nějakou dobu cenu a to po dobu, než na trh 

vstoupí jiná firma se stejnou nabídkou jako on. Pak nastane stav konkurence. Ten má různé 

závěry: sloučení, spolupráce, vytlačení z trhu. Sloučení si představme třeba jako koupě nově 

vstupující firmy na trh působící firmou. Spolupráci jako domluvu na ceně, rozdělení trhu na 

části či rozdělení nabízených produktů. Vytlačením konkurenční firmy by působící firma 

získala svoje privilegium, příznivé obchodní podmínky a všechny poptávající pro sebe. Teď je 

nutné si uvědomit fakt, že lidé mají od začátků jejich existence potřebu jíst, množit se, schovat 

se do obydlí. Proto v těchto odvětvích bude stále mnoho producentů zboží a služeb. Je to 

základní potřeba, když produkt nebude výrazně odlišný, není možné, aby byl jedinečný na trhu. 

Na každé malé vesnici najdete určitě dva zedníky. To vede k tomu, že ceny pohybují 

rovnoměrně jako hladina vody. Přibližně každý je na stejné úrovni, kolísá po hladině podle 

toho, co ke své práci nabízí výjimečného (či nikoliv) a když přijde větší nabídka tak všem, když 

nasycení trhu tak také všem. V této situaci záleží na konkurenční výhodě. Který z těchto dvou 

řemeslníků má jakou výjimečnou schopnost, čím zaujme, čím naláká a čím si získá své. 

http://www.managementmania.cz/
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3.13 OVLIVNĚNÍ TRHU 
Situace na trhu má z dlouhodobého hlediska mírný a ustálený vývoj. Výkyvy, ke kterým 

dochází jsou buď tvořeny přirozeně a nebo uměle. Přirozeně se může jednat o finanční krizi 

(krach na burze, měnový propad, politická situace). Uměle je to veřejnosti bližší a více známé. 

Každý chce vyhrát (ať už ve sportu, v tom kdo bude rychlejší u pokladny, kdo půjde dříve do 

ordinace). I když to veřejnost nerada přiznává, všichni se s ovlivněním trhu setkali, někdo 

z pozice zvýhodněné osoby a někdo v pozici na úkor, které byl děj vykonán. Tak jako běžně 

dává pacient doktorce kafe, domlouvá se s řezníkem, aby mu schoval kus vybraného masa, tak 

probíhají často různé obchodní jednání napříč celým průmyslem. Když není konkurent, 

nemusíte korumpovat. Jak bylo uvedeno v předešlém bodě, ovlivnění trhu má tři stavy. Při 

prvním dostat firmu do stavu, ve kterém ji bude moci větší firma koupit, ve druhém budou obě 

firmy po svém boku využívat svých výhod nad ostatními, stanou se většími silnějšími a bude 

pro ně jednodušší vytlačit nové firmy. Ve třetím stavu samostatné vytlačení z trhu. Vezmeme-

li trh se stejnými podmínkami a dobře připraveným podnikatelským záměrem, díky němuž by 

se mohlo dařit oběma firmám. Jde to, ale bude možné zaznamenat i pnutí s tendencí způsobit 

druhé firmě odliv zákazníků, což se rovná odlivu peněžních prostředků a tak se bude podílet na 

umělém vytlačení druhé firmy. V prodeji rohlíků není očekávané výrazné omezení, možná 

přijde vhod sponzoring, zvýhodnění či odměna. Je logické, že se prodejce nebude dopouštět 

protizákonných manévrů při takto drobných položkách. Ve stavebnictví se trh pohybuje ve 

vyšších číslech a tak se firmám vyplácí riskovat. Je zde trend, ve kterém všichni mluví o 

korupci, ale nikdo nepřizná ani, že dal doktorovi pytlík kávy, aby nemusel čekat frontu. Mezi 

ovlivnění trhu nepatří pouze korupce jako taková. Dodavatelské firmy stavebních pomůcek se 

orientují na akce (2+1, basa piv zdarma, zájezd pro odběratele apod.) a tím motivují odběratele 

využít právě těchto akcí za účelem prodeje svých výrobků. 

4. RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S DODÁVKOU STAVEBNÍHO 

DÍLA 

4.1 POSTUP STANOVENÍ RIZIKA 
Obecně se dá riziko definovat podle následujících bodů. Souvisí nejen s celou stavbou, 

materiálem, ale i s dodávkou stavební práce. Vždy nás totiž zajímají stejné otázky. Pro určení 

rizika vedoucího ke změně nákladů musíme stanovit, jak uvedla Korytárová (2011):  

 místo, 
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 důvod vzniku, 

 změnu, v dopadu k nákladům, 

 stanovení změny, 

 výpočet rozsahu, 

 stanovení rozsahu, 

 určení celkového rozsahu změny, 

 vyhodnocení. 

4.2 POSOUZENÍ RIZIKA 

V předešlé kapitole byly stanoveny rizika, v této kapitole bude určeno podle čeho je budou 

posuzovány aby byla určena jejich důležitost. Například určit, že zedník, který si zapomene 

metr není tak velké riziko, jako chybějící čerpadlo na beton a podniku tak vzniknou mnohem 

výraznější prostoje. Posouzení rizika můžeme provést podle následujících kroků, jak stanovila 

Korytárová (2011):  

 stanovení hodnotícího kritéria, 

 stanovení závislosti kritéria na ovlivňujících veličinách, 

 vymezení rizikových faktorů z ovlivňujících veličin, 

 rozdělení pro rizikové faktory, 

 výpočet charakteristik. 

4.3 POŘIZOVACÍ NÁKLADY 

Během výstavby jsou sledovány náklady z pohledu investora a zhotovitele. Oba dva mají 

určitý zájem na zisku, investor podle pořizovacích nákladů může stanovit efektivnost investice 

(současnou hodnotu, vnitřní výnosové procento, dobu návratnosti apod.), tím si stanoví, kdy se 

jeho investice do stavebního díla začne překlápět z nákladové položky do výnosové. Pokud jeho 

záměrem je pronajímání objektu, chce vědět kolik let musí pronajímat, než se mu pokryjí 

investiční náklady. Zde nastává riziko, že bude mít určitý záměr za předpokládanou investici, 

ale může nastat změna jeho záměru či ze strany zhotovitele. Někdy může být tato změna 

přínosem jindy naopak rizikem, pokud předpokládal návratnost během například čtyř let a 

investice se výrazně prodraží, prodlouží se doba návratnosti, prodlouží doba nákladů spojených 

s údržbou a správou objektu. Proto je důležité stanovit vlivy a zhodnotit finanční náročnost 

investice a její změny. Zatímco investorovi jde o obětování se současné jisté hodnoty ve 

prospěch budoucí nejisté, ať už čistě finančního zisku, nebo vložených financí do svého obydlí, 
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které běžně nevynáší peníze (pokud jeho část není pronajímána), zhotoviteli jde o to, aby pokryl 

závazky vůči zaměstnancům, svůj provoz a samozřejmě aby dosáhl zisku. V období stavební 

krize firmy pracovali s téměř nulovým a velmi nízkým procentem zisku, jen proto, aby měli 

konkurenční cenu a těch několik málo investorů, kteří v tu dobu chtěli realizovat si vybralo 

právě je. Snížením zisku k nulové sazbě dosáhli nižší ceny, přežití firmy, zaplacení 

zaměstnanců a závazků státu, nicméně nevytvářeli zisk a rezervy pro případ náhlé finanční 

potřeby a spoléhali tak na zdroje z předchozích období. Některým se tak podařilo stavební krizi 

ustát, někteří neměli dostatečnou rezervu a museli podnikání ukončit. Riziko je tedy na straně 

investora ovlivňováno změnou obsahu a rozsahu a na straně zhotovitele změnou ve využití 

zdrojů. (Korytárová, 2011) 

 

4.3 ČLENĚNÍ RIZIK Z POHLEDU MANAŽERSKÉ PRAXE 

RIZIKO PODNIKATELSKÉ NEBO ČISTÉ 

Pokud má riziko pouze negativní dopady jedná se o riziko čisté. Pokud má riziko i 

pozitivní dopad jedná se o riziko podnikatelské.  U nepříznivého čistého rizika se jedná o ztráty 

různých druhů, ať peněžní, lidské, majetkové nebo kurzovní. Kurzovní je podstatné, zejména 

pokud podnik pracuje s exportem či importem z toho důvodu je realizace prodeje a nákupu 

závislá na kurzu měny. Jedná se o riziko předvídatelné (ne vždy samozřejmě), ale do přesné 

míry neodhadnutelné. U kurzovního rizika dochází k spekulacím, jestli se jedná o čisté nebo 

podnikatelské riziko, neboť někdy nás může kurz zvýhodnit a stejně tak jindy znevýhodnit. 

(Korytárová, 2011) 

TRŽNÍ RIZIKO 

Má dvě skupiny. První skupinou je měnové riziko, úrokové riziko, akciové riziko a 

komoditní riziko. Druhá skupina je riziko korelace, riziko volatility a riziko finančních derivátů. 

Pro dodávku stavebních prací bude nejužitečnější první skupina, která ovlivňuje schopnost 

investorů rozhodnout se pro projekt a dokončit jej a tím pádem i možnosti zhotovitelů a 

dodavatelů. Tyto rizika pak analyzujeme podle třech metod dle Korytárové, jimi jsou (2011): 

 Syntetizace – převedeme na kombinaci rizik, které dokážeme ohodnotit a 

učiníme tak tím stanovíme hodnotu rizika a tím jeho významnost 

 Rozdělení na jednotlivé peněžní toky – oceníme peněžní toky, pokud je nutno 

zdiskontujeme je pro přesnější hodnotu, čistá přehledná metoda 
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 Model analyzující současně všechny rizika – je to nejsložitější metoda, každý 

nástroj má svoji metodu, to právě znesnadňuje provedení a tak není často 

využívána 

Faktorem rizika je výnos z kurzu měny, to znamená výnos mezi měnou, ve které je 

obchod uskutečňován a základní měnou podniku. Toto riziko se týká spíše budoucích toků než 

toků uskutečněných, protože ty, které proběhly, za určitých kurzů zpětně nezměníme. U 

budoucích toků můžeme podle předpokladu na trhu platební podmínky pozdržet nebo je 

urychlit. Obecně to tak jednoduché není, protože platební styk probíhá vždy mezi minimálně 

dvěma stranami a obě strany musí být ochotné podmínku přijmout. Riziko úrokové ovlivňuje 

především investora, u firem je běžné, že mají vybavení na úvěr či leasing, ale neovlivňuje,  zda 

si vezmou další zakázku. Ideálně by dodavatelé stavebních prací měli využít celý využitelný 

fond, protože právě na něj mají počítané zisky, se kterými mohou dále, operovat a snížení této 

hodnoty by vedlo k omezení. Podle příznivé úrokové míry se odvíjí především stavební boom. 

Když se stanoví příznivá úroková sazba, mohou se pro realizaci díla rozhodnout i ti, kteří si to 

dříve nemohli dovolit a tak firmám přibydou zakázky. To pocítí i dodavatelé stavebních 

materiálů, kterým se zvýší odběr. Příznivý dopad tato situace bude mít i pro řemeslníky 

dokončovacích prací. Riziko korelace je změna předpokladů ocenění tržních nástrojů.  Riziko 

volatility je míra kolísaní aktiva a jeho výnosové míry. Důležité u proměnných komodit a u 

zboží. Hodnota rizik finančních derivátů se odvíjí od hodnoty podkladového aktiva.  

POJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO DÍLA 

Pojištění v dnešní době už neodmyslitelně patří k životu, chrání se jím naše zdraví, 

sociální zabezpečení, majetek, díla, nehody a újmy, ale i příjemné věci jako uskutečnění 

dovolené a zajištění smluvených hodnot. Pokud je pojištění používáno k ochraně finančně ne 

příliš významných věcí je logické, že u činností ve stavebnictví, kde se jedná o mnohem 

významnější částky než u drobného spotřebního zboží, bychom toto pojištění měli uplatnit. 

Chrání se jím zejména stavební firma dodávající stavební práce, protože i přes to, že mají 

stavební dozor, tak ten nemůže být všude a zkontrolovat každého každou chvíli. I ten nejlepší 

dozor a řemeslník mohou něco přehlédnout. Při vzniklé škodě pojištění kryje právě nedostatky 

výstavby. Pojištění není pro krytí nejen zhotovitele, ale i investora. Zaručuje mu náhradní 

platební schopnost, smluvně stanoveného předmětu, v případě nemožného plnění běžným 

způsobem. Na stavbě se nachází i spousta stavebních strojů a nářadí, které nejsou levné a 

snadno nahraditelné. Ty se nejčastěji pojistí proti krádeži. Stejně tak je tomu i u dopravních 
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prostředků, kde k povinnému pojištění je přidáno havarijní, pojištění na živelné pohromy, 

škodu, srážku se zvířetem a podobně. U všech těchto smluv záleží na smluvních podmínkách a 

předmětu smlouvy, dále na jejím plnění a výškou pojistného, dobou trvání a intervalem hrazení. 

Zatímco na automobil je plný internet, propagační materiály u vchodů pojišťoven, tak u 

pojištění na stavební dílo se jedná v podstatě o individuální záležitost. Dalším důležitým a 

s výstavbou souvisejícím faktem je dodržování BOZP,  avšak ani to nemusí být zárukou zdraví 

pracovníků a tak je na místě úrazové pojištění. (Korytárová, 2011) 

5. ANKETA 
V této kapitole se pojednává o vytváření ankety pro stavební firmy. Nejdříve budou firmy 

představeny a ukázány jejich zodpovězené dotazníky. 

5.1 KOMFORT 
Komfort (www.komfort.cz), je brněnská firma, která je i v Brně zapsána v obchodním 

rejstříku. Předmětem podnikání mají projektovou činnost v investiční výstavbě; inženýrskou 

činnost ve výstavbě; silniční motorová doprava; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a 

prodej; leasing; zprostředkovatelská činnost; pronájem nemovitostí; bytových a nebytových 

prostor, vč. poskytování jiných než základních služeb; činnost účetních poradců; činnost 

organizačních a ekonomických poradců ve stavebnictví; provádění staveb vč. jejich změn, 

udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.  V oblasti zaměstnanců má tato společnost 

188 zaměstnanců, z toho 58 zaměstnanců je THP a 130 dělníků stavební výroby. Mezi strojně 

technické vybavení patří věžové jeřáby, stavební výtahy, pásové dopravníky, vrtací a bourací 

technika HILTI, nastřelovací technika HILTI, nakladače, míchačky, dodávkové a nákladní 

automobily, mixokrety, hutnící technika, lasery, lešení, kompletní technologie zateplovacích 

systémů a samonivelačních podlah. Komfort a jeho dceřiné společnosti jsou uvedeny 

v následující tabulce: 

Tabulka 1: Komfort 

ŘÍDÍCÍ SPOLEČNOST 

KOMFORT a.s. 

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI 

KOMEKON s.r.o. 

JOK a.s. 

KORED s.r.o. 

KOMFORT Brno s.r.o. 

KOMFORT - Lučiny a.s. 
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KOMFORT - Jezera s.r.o. 

Komfort - byty s.r.o. 

Bytové družstvo Buková 

Bytové družstvo Bešůvka 1, 3, 5 

Bytové družstvo Bešůvka 7, 9, 11, 13 

Bytové družstvo Bešůvka 15, 17, 19 
Zdroj: http://www.komfort.cz 

5.1.1 ZPŮSOB STANOVENÍ CENY 

Tato společnost  ke své práci používá software od společnosti RTS a.s. Jako hlavní pro 

jejich činnost uvažují: získání vlastních zkušeností pomocí odezvy z výroby a znalost svých 

možností. Díky tomu si mohou upravit položky v SW BUILDpower na jejich přesnou cenu, za 

níž jsou schopni realizovat. Během působení na trhu nasbírali zkušenosti, kolik položka stojí 

přesně, a proto mohou někde ubrat či přidat a v jiné položce vědí, že mají schovanou rezervu. 

Nejvýraznějším faktorem pro společnost je mzdové zatížení společně s materiálem. Velmi 

výrazně pociťují klimatické podmínky, pro jejich proměnlivost nemají stanovené procento 

rezervy. Zaměřují se na zakázky nad deset miliónů Kč.  

5.1.2 DOTAZNÍK 

Při dotazníkovém šetření ohodnotila společnost předložené faktory následovně: 

Tabulka 2: Dotazníkové šetření Komfort 

OHODNOCENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH FAKTORŮ % 

NÁKLADY NA:   

MZDY 40 

MATERIÁL A JEHO DOPRAVA 41 

PROVOZ STROJŮ 4 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 2 

REŽII 4 

OSTATNÍ FAKTORY:   

LOKALITA VÝSTAVBY 0 

OSTRAHA STAVENIŠTĚ 0,5 

KLIMATICKÉ PODMÍNKY ?? 

TYP ZAKÁZKY (VEŘEJNÁ/ NEVEŘEJNÁ) 0 

SUBJEKTIVNÍ PŘÍSTUP ROZPOČTÁŘE 0 

RIZIKO 5 

KONKURENCE 0 

OVLIVNĚNÍ TRHU 0 
Zdroj: http://www.komfort.cz 

Uvedené faktory jsou okomentovány následovně: 
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 mzdy – jedná se o celkem stabilní položku a přibližně stále stejný počet zaměstnanců 

 materiál a jeho doprava – uvedené procento hodnotí finanční zátěž dopravy materiálu 

 provoz strojů – uvedené procento platí pro výstavbu za pomoci jeřábu, jinak není 

náročnost tak vysoká 

 zařízení staveniště – přibližně stanovené procento z ceny zakázky 

 režie – je časem ověřená a výrazně se nemění 

 lokalita výstavby – společnost působí pouze v okolí Brna a tak nepřizpůsobuje ceny 

jiným regionům, rozdíl mezi rezidenční čtvrtí a běžnou nevnímá 

 ostraha staveniště – provádí se na významnějších stavbách nebo v odlehlých částech 

 klimatické podmínky – jsou velmi rizikové, negativně i pozitivně, ale nelze je vyčíslit 

 typ zakázky – společnost nerozlišuje zakázky podle sektoru 

 subjektivní přístup dle zkušeností – velmi využívají, nicméně se opět jedná o velmi 

nesnadno stanovitelnou hodnotu 

 riziko – je stanoveno v uvedené hodnotě pro případ neočekávaných situací, může se 

jednat o proměnlivou hodnotu 

 konkurence – cena není výrazně přizpůsobována dle konkurence, konkurence není 

brána jako ohrožující faktor 

 ovlivnění trhu – nestanoveno 

Graf 1: Vybrané faktory Komfort 

 

Zdroj: vlastní 
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MATERIÁL A JEHO DOPRAVA

PROVOZ STROJŮ

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

REŽII

OSTRAHA STAVENIŠTĚ

RIZIKO



28 

 

5.2 METROSTAV 
Metrostav (www.metrostav.cz), je univerzální stavební společnost, která zákazníkům 

pomáhá uskutečňovat jejich plány s maximálním ohledem na životní prostředí. Váží si podílu 

každého spolupracovníka na celkovém prospěchu. Metrostav a.s. je dynamickou a 

respektovanou firmou. Dlouhodobě finančně silná a stabilní společnost získává a řídí velké 

projekty na domácím trhu i v zahraničí. Zaměřuje se především na výstavbu v oblasti 

dopravních staveb, mosty, tunely, velké průmyslové haly. Usiluje o významné postavení 

v nižších segmentech v oblasti krajů. Společnost systematicky rozvíjí své kapacity technologií 

a v rozvoji odborného personálu. Metrostav je podnikatelské uskupení právnických osob 

(koncern) do kterého patří tyto společnosti: 

Tabulka 3: Metrostav 

Řídící osoba  

Metrostav a.s.  
Řízené osoby  

S u b t e r r a a.s. CCE Praha, spol. s r.o.  

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a.s. CCE Bratislava, spol. s r.o.  

S u b t e r r a – Raab Kft. PK Doprastav, a.s. 

SBT SVERIGE AB Doprastav Asfalt, a.s.  

Metrostav Slovakia a.s.  Industrial Property Services, s.r.o.  

PRO Asfalt, s.r.o.  Metrostav Development a.s.  

Bytový dom Nejedlého, s.r.o.  Metrostav Alfa s.r.o. 

PRAGIS a.s. Metrostav Epsilon s.r.o. 

B E S s.r.o. Na Vackově, s.r.o. 

DSH - Dopravní stavby, a.s.  Metrostav Facility s.r.o. 

BeMo Tunnelling GmbH Metrostav Rezident a.s.  

BeMo Tunnelling GmbH, 
Deutschland 

Apartmány Rokytnice a.s. 

Beton- und Monierbau USA, Inc.  Metrostav Vackov a.s. 

ALPINE BeMo Tunnelling Canada 
Inc. 

Vilapark Klamovka s.r.o.  

Metrostav Deutschland GmbH  IMU, a.s. 

Metrostav Ísland ehf.  Nad Belárií s.r.o. 

Metrostav Polska S.A. PRO TP 06 s.r.o. 

METROSTAV ANKARA İNŞAAT 
TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  

Metrostav Nemovitostní, investiční 
fond s proměnným základním kapitálem, 
a.s.  

Metrostav stavebniny, s.r.o.  MVE Štětí a.s. 

SQZ, s.r.o. 

Seznam členů koncernu je platný k 

1.2.2016. 

Zdroj: http://www.metrostav.cz 
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5.2.1 ZPŮSOB STANOVENÍ CENY 

Metrostav jako většina firem stejného rozsahu používá pro provádění výstavby subdodávky 

prací. Tím je „zbaven“ rozpočtování. Pokud se společnost chystá realizovat dílo, osloví 

subdodavatele prací, mezi nimi (nejčastěji se jedná o ověřené společníky z předešlých akcí) 

vybere nejvhodnější a nejvýhodnější nabídku. V podstatě společnost seskládá subdodavatele a 

sečte jejich ceny, přidá si svoje požadovaná procentuální zhodnocení (na mzdy, režii, zařízení 

staveniště, ostrahu apod.) a zisk. Zisk tvořil v průběhu let proměnlivou položku, pokud nastala 

krize operovala společnost s minimálním ziskem blížícím se nule. To proto, aby mohli mít nižší 

cenu, vyhrát tím zakázku a udržet tím firmu ve stejném nebo podobném rozsahu. Po překlenutí 

této doby mohli požadovaný zisk navrátit a působit dále. Na lokalitě výstavby jako takové 

nezáleží, ale ne úplně samozřejmě. Pokud se provádí dodávka v okolí Prahy, může si 

zhotovitelský tým vypůjčit zařízení staveniště z centrálního skladu. Pokud, ale provádí 

výstavbu např. v Brně je pro ně výhodnější si zařízení na místě pronajmout než dopravovat 

z Prahy. 

5.2.2 DOTAZÍK 

Při dotazníkovém šetření ohodnotila společnost předložené faktory následovně: 

Tabulka 4: Dotazníkové šetření metrostav 

OHODNOCENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH 
FAKTORŮ 

% 

NÁKLADY NA:   

MZDY 7 

MATERIÁL A JEHO DOPRAVA   

PROVOZ STROJŮ   

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ   

REŽII 5 

OSTATNÍ FAKTORY:   

LOKALITA VÝSTAVBY   

OSTRAHA STAVENIŠTĚ   

KLIMATICKÉ PODMÍNKY   

TYP ZAKÁZKY (VEŘEJNÁ/ 
NEVEŘEJNÁ)   

SUBJEKTIVNÍ PŘÍSTUP DLE 
ZKUŠENOSTÍ ROZPOČTÁŘE   

RIZIKO 0 

KONKURENCE 0 

OVLIVNĚNÍ TRHU   
Zdroj: http://www.metrostav.cz 



30 

 

Uvedené faktory jsou okomentovány následovně: 

 mzdy – jsou myšleny cenou generálního dodavatele, tedy na vedení stavby 

 materiál a jeho doprava – materiál a práce je řešena dohromady cenou subdodávky 

 provoz strojů – v ceně subdodávky 

 zařízení staveniště – blíže specifikováno v nákladové kalkulaci (příloha) 

 režie – přibližně stejné požadavky v průběhu let 

 lokalita výstavby – neovlivňuje 

 ostraha staveniště – blíže specifikováno v nákladové kalkulaci (příloha) 

 klimatické podmínky – zahrnuty v ceně subdodávky 

 typ zakázky – neovlivňuje 

 subjektivní přístup dle zkušeností – nestanoveno 

 riziko – nestanoveno 

 konkurence – nestanoveno 

 ovlivnění trhu – neovlivňuje 

Graf 2: Vybrané faktory Metrostav 

 

Zdroj: vlastní 

MZDY REŽII
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5.3  OHL ŽS 
Společnost (www.ohlzs.cz) se zaměřuje na komplexní realizaci nejrůznějších stavebních děl, jejich 

modernizaci, rekonstrukci a údržbu dle potřeb a přání zákazníků v oborech: 

 pozemní stavitelství, 

 vodohospodářské stavby, 

 podzemní stavitelství, 

 silniční stavitelství, 

 železniční stavitelství, 

 inženýrské stavby a sanace, 

 technologie a zařízení, 

 mechanizace a doprava, 

 distribuce a obchod s elektřinou. 

OHL ŽS zabezpečuje rekonstrukce, modernizace a realizace staveb v ČR i zahraničí, tj. 

Slovensku, Bulharsku, Černé Hoře, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Polsku, Maďarsku, 

Rumunsku, Moldavsku, Kazachstánu, Ázerbájdžánu aj. Změnou názvu společnosti ŽS 

Brno, a.s. na OHL ŽS, a.s. v roce 2006 byla potvrzena příslušnost firmy k mezinárodní 

španělské stavební a investiční  Skupině OHL, jejíž součástí je OHL ŽS od roku 2003. Misí 

společnosti je aktivně se podílet na budování dopravních sítí v zemích střední a východní 

Evropy a reálně přispívat k procesu rozšiřování Evropské unie. Zároveň se společnost chce 

podílet na zlepšování situace přírody kolem nás dodržováním nejmodernějších ekologických 

postupů ve stavebnictví. OHL ŽS se chce podílet na vybudování soustavy vodohospodářských 

staveb v evropském regionu. 

5.3.1 ZPŮSOB STANOVENÍ CENY 

Ocenění v rámci nabídky do veřejné soutěže provádí obchodní oddělení na základě dílčích 

nabídek zhotovitelů v rámci tendrové přípravy, případně vlastní kalkulací. Bližším způsob 

stanovení kalkulace nebyl uveden. Stanovení ceny se provádí v nejčastějších případech 

následovně: firma si stanoví určitý balík financí na režie a chod firmy obecně, ten potom 

„rozpustí“ do položek, dále do položek promítnou obchodní slevu, která sníží nárůst položky 

z přidání režie. Na stavbě se stavební práce cení podle smlouvy o dílo v těchto možnostech: 

buď položkou ze soustavy ÚRS / RTS, nebo cenové nabídky 3 dodavatelů. Vhodné je použití 

RTS položek s procentuálním krácením. Toho společnost využívá kvůli tomu, že objednatelé 
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nechtějí připustit položku zisk nebo režie. Společnost nevyplnila dotazník, protože většinu 

(téměř všechny svoje zakázky) řeší subdodávkou a tak by vyplnila pouze jeden dva řádky. 

Subdodávkou se společnost zbavuje rizik spojené s provedením práce a je na subdodavateli jak 

si svoje rizika nastavil. Dotazník hodnotí jako správný, ale pro velké společnosti příliš obsáhlý 

právě kvůli subdodávkám. Nejedná se o koncového zhotovitele a tak neprovádí kalkulaci prací 

a rizik. Předpokládají, že jejich dodavatelé prací tyto kritéria sledují, i když zjednodušeně a to 

na materiál, mzdy, dopravu, riziko a zisk. OHL má provedenou nákladovou kalkulaci, ve které 

zahrnuje zařízení staveniště, režii správní a náklady přímé (mzdy). Tato kalkulace vytvoří 

procento, následuje uzavření smlouvy s firmou, jejíž cena pokryje dané náklady.  Tudíž 

společnost zabezpečuje zařízení staveniště (s tím souvisí ostraha, oplocení apod.), mzdy svých 

pracovníků (souvisí s režií). (OHL ZŠ, 2016) 

5.3.2 DOTAZNÍK 

I přesto, že OHL dotazník nevyplnila, poskytla velmi obsáhlé údaje o chodu jejich 

společnosti. Z předešlého odstavce bude dotazník zpracován a to tak, že budou označeny 

faktory, které jsou v textu. 

 

Tabulka 5: Dotazníkové šetření OHL ŽS 

OHODNOCENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH 
FAKTORŮ 

% 

NÁKLADY NA:   

MZDY x 

MATERIÁL A JEHO DOPRAVA   

PROVOZ STROJŮ   

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ x 

REŽII x 

OSTATNÍ FAKTORY:   

LOKALITA VÝSTAVBY   

OSTRAHA STAVENIŠTĚ x 

KLIMATICKÉ PODMÍNKY   

TYP ZAKÁZKY (VEŘEJNÁ/ 
NEVEŘEJNÁ)   

SUBJEKTIVNÍ PŘÍSTUP 
ROZPOČTÁŘE   

RIZIKO   

KONKURENCE   

OVLIVNĚNÍ TRHU   
Zdroj: http://www.ohlzs.cz 
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Uvedené faktory jsou komentovány blízce v uvedeném textu a tak nebudou vypsány zde. 

Graf 3: Vybrané faktory OHL ŽS 

 

Zdroj: vlastní 

5.4 STYLSTAV s.r.o. 
Stylstav (www.stylstavkrizanov.cz) poskytuje komplexní stavební řešení od zpracování 

zakázky až po vlastní realizaci díla. Mezi prováděné oblasti patří: 

 občanská výstavba, 

 průmyslové objekty, 

 inženýrské stavby, 

 bytová výstavba, 

 rekonstrukce budov, 

 obchodní činnost ve stavebnictví, 

 výroba a prodej elektrické energie. 

Stylstav se zabývá nejen prováděním stavební výstavby, ale i odstraňováním staveb, 

projektovou činností ve výstavbě, velkoobchodem a specializovaným maloobchodem. Obchod 

uskutečňuje ve svých stavebninách odkud si i odebírá materiál, což má příznivý vliv na pořízení 

materiálu včetně jeho dopravy. Rozpočtování provádějí v BUILDpower od RTS. Jedná se o 

MZDY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

REŽII OSTRAHA STAVENIŠTĚ
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firmu středního rozsahu, která disponuje těžkou technikou na vysoké úrovni. Jako další výhodu 

uvádějí své certifikáty na prováděné činnosti. 

5.4.1 ZPŮSOB STANOVENÍ CENY 

Jak je uvedeno výše, podnik rozpočtuje nabídky v SW BUILDpower. Provádějí rozpočty 

pro své zhotovitelské činnosti, ale i rozpočty samostatně. Výhodou je, že podnik může odebírat 

materiál ve firemních stavebninách. Při nevyužití materiálu ho může zase výhodně vrátit 

k prodeji a nemusí platit poplatky jako externí odběratelé. Podnik nemá vytvořenou analýzu 

ohrožujících faktorů a drží se podle kalkulačního vzorce. Tím má stanoveny mzdy, hmoty, 

stroje, ostatní, režie výrobní a správní. Hmoty a stroje zahrnuje položkami. Mzdy a režie má 

nákladově stanoveny a rozpouští je v rozpočtu u položek, které nejsou nákladné jako ty ostatní. 

5.4.2 DOTAZNÍK 

Společnost nevyčíslila faktory číselně, ale stanovila je následovně: 

Tabulka 6: Dotazníkové šetření Stylstav 

OHODNOCENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH 
FAKTORŮ 

% 

NÁKLADY NA:   

MZDY x 

MATERIÁL A JEHO DOPRAVA x 

PROVOZ STROJŮ x 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ x 

REŽII x 

OSTATNÍ FAKTORY:   

LOKALITA VÝSTAVBY   

OSTRAHA STAVENIŠTĚ   

KLIMATICKÉ PODMÍNKY   

TYP ZAKÁZKY (VEŘEJNÁ/ 
NEVEŘEJNÁ)   

SUBJEKTIVNÍ PŘÍSTUP 
ROZPOČTÁŘE   

RIZIKO x 

KONKURENCE   

OVLIVNĚNÍ TRHU   
Zdroj: http://www.stylstavkrizanov.cz 

Uvedené faktory jsou okomentovány následovně: 

 mzdy – výrazně se podílí na zakázce, ale nejsou ohrožující 

 materiál a jeho doprava – zajišťují partnerské stavebniny, jedná se tedy o spolehlivého 

partnera, bez vyššího nákladového zatížení 
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 provoz strojů – podle smluvních podmínek, nejedná se o rizikový provoz ani o 

specializovanou dodávku prací 

 zařízení staveniště – zajištěno vlastními kapacitami 

 režie – kryje rizika a náklady podniku, rozpouštěna v položkách 

 lokalita výstavby – neovlivňuje 

 ostraha staveniště – neovlivňuje 

 klimatické podmínky – nejsou vyčísleny 

 typ zakázky – neovlivňuje 

 subjektivní přístup dle zkušeností – neovlivňuje 

 riziko – má své zastoupení v režiích 

 konkurence – neovlivňuje 

 ovlivnění trhu – neovlivňuje 

 

 

Graf 4: Vybrané faktory Stylstav 

 

Zdroj: vlastní 

MZDY

MATERIÁL A JEHO DOPRAVA

PROVOZ STROJŮ

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

REŽII

RIZIKO
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5.5 STAHAS s.r.o. 
Stahas (www.stahas.cz), s.r.o. vznikla v roce 2003, jako nástupnická organizace stavební 

firmy, která započala svou činnost v roce 1990. Jako firma, s bohatou zkušeností ve 

stavebnictví, provádíme výstavbu rodinných domů na klíč, rekonstrukce domů a bytů, veškeré 

sádrokartonářské a další stavební práce. V případě potřeby je možné zajistit i projektovou 

dokumentaci, stavební povolení, radonové měření a geodetické zaměření. Podnik si zakládá na 

kvalitním provedení práce, proto ve firmě pracují odborníci řádně vyučení ve svých řemeslech 

a s dlouholetou praxí. Hlavním cílem firmy je spokojený zákazník, snaží se tedy splnit veškeré 

požadavky a přání. Samozřejmostí je záruka na provedené práce po dobu 3 až 5 let od předání 

díla. Firma má několik certifikátů na prováděné činnosti a ocenění mezi řemeslníky. Podnik 

nabízí: 

 Výstavba rodinných domků na klíč, 

 Základové desky, 

 Rekonstrukce, 

 Půdní vestavby, 

 Zateplování budov, 

 Obklady a dlažby, 

 Sádrokartonové systémy, 

 Tesařské a pokrývačské práce, 

 Lité podlahy, 

 Klempířské a zámečnické práce, 

 Elektrikářské práce, 

 Voda, topení, 

 Malířské a podlahové práce, 

 Hromosvody, anténní práce. 

5.5.1 ZPŮSOB STANOVENÍ CENY 

Způsob stanovení ceny je za pomocí nákladové kalkulace. Firma si sama napočítá potřebný 

materiál k provedení zakázky. Se seznamem materiálu osloví dodávající stavebniny a materiál 

si nechá „nacenit“. K ceně materiálu si připočítá mzdové zatížení na prováděnou činnost, režii 

a zisk rozpouští v ceně materiálu nebo provádění. Vzhledem k tomu, že se jedná o drobnou 

firmu nemá tak vysoké režie a náklady na provoz. 

5.5.2 DOTAZNÍK 

Společnost stanovila faktory následovně: 
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Tabulka 7: Dotazníkové šetření Stahas 

OHODNOCENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH 
FAKTORŮ 

% 

NÁKLADY NA:   

MZDY x 

MATERIÁL A JEHO DOPRAVA x 

PROVOZ STROJŮ x 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ   

REŽII x 

OSTATNÍ FAKTORY:   

LOKALITA VÝSTAVBY   

OSTRAHA STAVENIŠTĚ   

KLIMATICKÉ PODMÍNKY   

TYP ZAKÁZKY (VEŘEJNÁ/ 
NEVEŘEJNÁ)   

SUBJEKTIVNÍ PŘÍSTUP 
ROZPOČTÁŘE   

RIZIKO   

KONKURENCE   

OVLIVNĚNÍ TRHU   
Zdroj: http://www.stahas.cz 

 

Uvedené faktory jsou okomentovány následovně: 

 mzdy – smluvně dané jakým typem, podle prováděné zakázky, bude práce placena 

 materiál a jeho doprava – osvědčené stavebniny zajišťující i dopravu, materiál 

nakupován pomocí záloh objednatele, tím se zmírňuje možné riziko 

 provoz strojů – k běžné stavební činnosti není třeba nákladných strojů, případně hradí 

investor 

 zařízení staveniště – není potřeba 

 režie – obsažena buď v ceně materiálu (jeho zlevněná cena je navýšena) nebo obsažená 

v ceně práce 

 lokalita výstavby – neovlivňuje 

 ostraha staveniště – není potřeba, případně zabezpečuje investor nebo ji podnik jenom 

zprostředkovává 
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 klimatické podmínky – není potřeba 

 typ zakázky – podnik provádí převážně činnosti pro soukromý sektor 

 subjektivní přístup dle zkušeností – ne 

 riziko – kryto úsporami 

 konkurence – pro všechny je v regionu dost práce 

 ovlivnění trhu – neovlivňuje 

 

Graf 5: Vybrané faktory Stahas 

 

Zdroj: vlastní 

 

 

 

 

 

MZDY

MATERIÁL A JEHO DOPRAVA
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REŽII



39 

 

5.6 STAIZOL s.r.o. 
Společnost Staizol (www.staizol.cz) se zabývá zejména oblastí izolací plochých střech. Její 

náplň tvoří: 

 hydroizolace ( ploché střechy, budovy, jímky, bazény apod.), 

 zelené střechy (spolupráce se subdodavateli), 

 zateplování objektů, 

 provádění fasád, 

 aplikace protipožárních nátěrů, 

 izolace proti zemní vlhkosti a radonu, 

 řezání a formátování EPS desek a klínů, 

 ohýbání a stříhání z poplastovaného plechu, 

 půjčovna nářadí, 

 mimo jiné i zhotovování RD. 

Pro své zákazníky nabízejí bezplatnou prohlídku objektu s návrhem ideálního řešení, 

vypracování bezplatné cenové nabídky, používání kvalitních materiálů s prokázanou životností 

a funkčností, realizaci díla proškolenými a zkušenými pracovníky, spolupráci s ověřenými 

subdodavateli, záruční a pozáruční servis (záruka na provedené práce až 120 měsíců). Firma 

vlastní několik certifikátů od známých společností na provádění jejich systémů.  

5.6.1 ZPŮSOB STANOVENÍ CENY 

Jedná se v podstatě o rodinný podnik, práce jsou zde rozpočtovány a přesně stanoveny. 

Díky přesnosti rozpočtování byla společnost schopna vyčíslit většinu položek v dotazníkovém 

šetření. Účastní se výstavby jako subdodavatelé pro generálního dodavatele, někdy jsou sami 

hlavním dodavatelem. 

 

 

 

 

 

 

http://www.staizol.cz/
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5.6.2 DOTAZNÍK 

Tabulka 8: Dotazníkové šetření Staizol 

OHODNOCENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH 
FAKTORŮ 

% 

NÁKLADY NA:   

MZDY 25 

MATERIÁL A JEHO DOPRAVA 50+3 

PROVOZ STROJŮ 5 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 2 

REŽII 5 

OSTATNÍ FAKTORY:   

LOKALITA VÝSTAVBY   

OSTRAHA STAVENIŠTĚ 0,5 

KLIMATICKÉ PODMÍNKY   

TYP ZAKÁZKY (VEŘEJNÁ/ 
NEVEŘEJNÁ)   

SUBJEKTIVNÍ PŘÍSTUP 
ROZPOČTÁŘE 5 

RIZIKO 10 

KONKURENCE 5 

OVLIVNĚNÍ TRHU   
Zdroj: http://www.staizol.cz 

Uvedené faktory jsou okomentovány následovně: 

 mzdy – po většinou stejná 

 materiál a jeho doprava – náklady na materiál a jeho dopravu zůstávají stejné, kvůli 

stejné lokalitě 

 provoz strojů – neuvedeno 

 zařízení staveniště – společnost nezařizuje 

 režie – vykalkulovaná optimální hodnota pro všechny účastníky výstavby 

 lokalita výstavby – většina zakázek v okolí Brna, náklady zůstavají tedy stejné 

 ostraha staveniště – bývá zajištěna generálním dodavatelem 

 klimatické podmínky – pro povahu materiálu nehraje roli 

 typ zakázky – nerozhoduje 

 subjektivní přístup dle zkušeností – společnost má zkušené zaměstnance, běžný standart 

 riziko – většinou se nasadí taková cena, aby se pod ní mohl ještě někdo dostat; hodně 

rizikové akce jsou vypouštěny 

 konkurence a ovlivnění trhu – neuvedeno 
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Graf 6: Vybrané faktory Staizol 

 

Zdroj: vlastní 

5.7 KOPP MARTIN 
Pracuje jako externí rozpočtář, stavební dozor, konzultant pro stavební činnost. Zabývající 

se architektonickými a inženýrskými činnostmi, výstavbou bytových a nebytových prostor. 

Dále je vedoucí technického úseku pro Jednotu Nymburk skupiny COOP, dříve pracující pro 

Peťura stavebniny jako zhotovitel cenových nabídek a pro výpis potřebného materiálu. Už 

několik let se pohybuje v praxi a získává tím potřebné zkušenosti vhodné ke své pracovní 

náplni. 

5.7.1 ZPŮSOB STANOVENÍ CENY 

Pro provedení svých zakázek na rozpočtování používá SW BUILDpower od společnosti 

RTS. S programem je velmi spokojený, protože ho používá spoustu let. Podle něj je 

nejdůležitější, aby osoba vedoucí výstavbu ať už organizačně nebo finančně měla předešlou a 

nejlépe dlouhodobou zkušenost z praxe. Díky níž si dokáže reálně vybavit provedení činností 

dodávky zejména: 

 skutečné časové náročnosti, 

  materiálové náročnosti (v oblasti ztratného), 

  zručnost pracovní čety provádějící dodávku. 

MZDY

MATERIÁL A JEHO DOPRAVA

PROVOZ STROJŮ

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

REŽII

OSTRAHA STAVENIŠTĚ

SUBJEKTIVNÍ PŘÍSTUP ROZPOČTÁŘE

RIZIKO

KONKURENCE
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Při rozpočtování v SW BUILDpower využívá především položky obsahující montáž a materiál 

dohromady. Jako hlavní důvod uvádí, že užití položky pouze na materiál by vedlo zákazníka 

k tomu, aby si myslel, že položka je příliš drahá a tak si materiál opatří sám. Položka v sobě má 

ukryty další hmoty (a nářadí) k provedení činnosti, což běžný zákazník neví. U rozdělení na 

materiál a práci by viděl, kolik si stavební firma účtuje za stavební práce dodávky a opět by měl 

snahu snažit se co nejvíce potlačit jejich výši. Při použití položky zahrnující materiál a práci se 

tyto nevýhody potlačí a skryjí v jednu hodnotu, pokud zákazník nevlastní některý z programů 

pro rozpočtování (či knižní vydání) není schopen položku rozložit. Jako předešlé společnosti 

využívající BUILDpower si pochvaluje procentuální krácení.  

5.7.2 DOTAZNÍK 

Tabulka 9: Dotazníkové šetření Kopp 

OHODNOCENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH 
FAKTORŮ 

% 

NÁKLADY NA:   

MZDY 50 

MATERIÁL A JEHO DOPRAVA 50 

PROVOZ STROJŮ   

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 0,4 - 1 

REŽII   

OSTATNÍ FAKTORY:   

LOKALITA VÝSTAVBY   

OSTRAHA STAVENIŠTĚ   

KLIMATICKÉ PODMÍNKY   

TYP ZAKÁZKY (VEŘEJNÁ/ 
NEVEŘEJNÁ)   

SUBJEKTIVNÍ PŘÍSTUP 
ROZPOČTÁŘE   

RIZIKO   

KONKURENCE   

OVLIVNĚNÍ TRHU   
Zdroj: vlastní 

Uvedené faktory jsou okomentovány následovně: 

 mzdy – při provádění běžné dodávky bez zařízení staveniště se pohybuje náročnost 

50:50 mzdy: materiál 

 materiál a jeho doprava – doprava materiálu se pohybuje podle smluvních podmínek 

dodavatele materiálu, samotná doprava je vyčíslena na přibližně tři procenta 

 provoz strojů – při běžné výstavbě téměř nulové, záleží na použití velkých strojů (jeřáb, 

čerpadlo na beton apod.) 
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 zařízení staveniště – podle rozsahu 

 režie – pro své účely nepotřebné, pokud zhotovuje rozpočet pro firmu, řídí se jejích 

požadavky 

 lokalita výstavby – působí v jednom regionu, lokalita nemá vliv 

 ostraha staveniště – neoceňuje, eventuálně podle požadavků zadavatele 

 klimatické podmínky – jako takové neoceňuje, ale pokud dělá rozpočet pro firmu, která 

v zimním období dostane zakázku prováděnou v interiéru, sníží cenu dodávky prací. Je 

to jakési kompenzování za to, že v mimosezóně (zima) mohou pracovat v interiéru a 

nikoliv v exteriéru 

 typ zakázky – neoceňuje 

 subjektivní přístup dle zkušeností – rozpočet na stavební zakázky by měl provádět pouze 

zkušený rozpočtář, díky tomu může pohybovat cenou podle cen materiálů, prací a režií 

firmy 

 riziko – neoceňuje 

 konkurence – neoceňuje 

 ovlivnění trhu – neoceňuje 

 

Graf 7: Vybrané faktory Kopp 

  

Zdroj: vlastní  

MZDY

MATERIÁL A JEHO DOPRAVA

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

MZDY

MATERIÁL A JEHO DOPRAVA

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
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6. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU 
Průzkum byl proveden mezi firmami s různým počtem zaměstnanců, různých možností, 

lokalit, typu zhotovování (subdodávka, přímá dodávka investorovi). Zatímco velké společnosti 

odpovídaly rychle a bezproblémově, menším to činilo potíže. Vyhodnocení průzkumu je 

uvedeno v kapitole 6.1. Do průzkumu byla zahrnuta jako další možnost kvalita prováděné 

zakázky, ale všechny dotázané společnosti na kvalitě staví své dobré jméno a tak všichni tvrdili, 

že provádějí pouze kvalitní služby. Z toho důvodu není tento faktor zahrnut v závěrečném  

vyhodnocení. 

6.1 VYHODNOCENÍ UVÁDĚNÝCH FAKTORŮ 
Vyhodnocení faktorů bylo provedeno dle četnosti uvedení v dotaznících. Některé faktory 

nejsou finančně stanovitelné a tak se do výsledného uvedení nepropracovali, i když mají silný 

vliv na provádění výstavby. Vyhodnocení bylo provedeno binomickou metodou (pokud byl 

uveden daný faktor – 1, pokud nebyl uveden – 0), výsledná tabulka je součtem uvedených 

výskytů. Celkový počet dotazovaných firem byl sedm, tudíž maximální možný výskyt je 

ohodnocen číslem sedm. Žádný výskyt je označen nulou. 

Tabulka 10: Vyhodnocení dotazníkového šetření 

OHODNOCENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH 
FAKTORŮ 

 

NÁKLADY NA:   

MZDY 7 

MATERIÁL A JEHO DOPRAVA 5 

PROVOZ STROJŮ 4 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 6 

REŽII 6 

OSTATNÍ FAKTORY:   

LOKALITA VÝSTAVBY 0 

OSTRAHA STAVENIŠTĚ 3 

KLIMATICKÉ PODMÍNKY 0 

TYP ZAKÁZKY (VEŘEJNÁ/ 
NEVEŘEJNÁ) 0 

SUBJEKTIVNÍ PŘÍSTUP 
ROZPOČTÁŘE 1 

RIZIKO 3 

KONKURENCE 1 

OVLIVNĚNÍ TRHU 0 
Zdroj: vlastní 
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Graf 8: Vyhodnocení vybraných faktorů 

 

Zdroj: vlastní 

 

6.2 VYHODNOCENÍ FAKTORŮ V ROZPOČTECH 
Pro znázornění rozdílů v rozpočtech jsou v příloze uvedeny dva originální rozpočty 

poskytnuté od stavební firmy a zhotovitele rozpočtů. K nim byly vytvořeny dva se standartními 

položkami pro znázornění změny cen stavebních prací a hmot. Z výpočtů lze vyčíst, že některé 

položky jsou levnější a některé dražší oproti původním cenám v programu BUILDpower. 

Někdy je rozdíl malý a někdy velký. Velké rozdíly se projevují zejména u materiálů, které mění 

výrazně cenu např. výrazným slevám v průběhu roku podléhají tepelné izolace a pórobetonové 

dílce (položka z BUILDpoweru má cenu bez slevy). Oba dva rozpočty využívají své vytvořené 

položky, které není možno rozklíčovat pouze z excelové verze. Tudíž nelze určit, co je 

v položce zahrnuto či nikoliv. V případě rozpočtu poskytnutého Martinem Koppem se 

projevuje navíc dodávka práce bez bližší specifikace materiálu a zařizovacích předmětů. 

V závěru této kapitoly lze konstatovat, že výsledná cena se mění podle vstupů cen materiálu a 

dodávky prací. Přiřazení režijních nákladů je individuální záležitostí každé firmy.  
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7. ZÁVĚR 
Cílem bylo stanovení faktorů ovlivňujících cenu stavebních prací. Hlavním prostředkem 

této práce byl průzkum mezi stavebními firmami, které hodnotili dotázané faktory. 

Nejdůležitějším faktorem jsou podle stavebních firem mzdy. Sestupně podle výskytu jsou 

faktory řazeny takto: 

 mzdy, 

 režie a zařízení staveniště, 

 materiál a jeho doprava, 

 stroje a jejich provoz, 

 ostraha staveniště a riziko, 

 konkurence a subjektivní přístup rozpočtáře. 

Mzda je hlavním faktorem, protože každá práce by měla být zaplacena a tak dodávka 

stavební práce musí zahrnout právě tuto skutečnost. Režie mají podobný charakter jako mzda a 

to takový, že musí být zaplaceni nejen dělníci a pracovníci podílející se přímo na výstavbě, ale 

i ti kteří jim tvoří zázemí a chod firmy. Zařízení staveniště se dostalo před materiál z toho 

důvodu, že mezi dotázanými firmami bylo více těch, kteří dodávku stavebního díla řeší 

subdodávkou a tak je otázka materiálu neohrožuje. U zařízení staveniště stejně jako u strojů 

záleží na konkrétním případě, do jaké míry je zařízení staveniště vybaveno, jaké stroje jsou 

použity. Ostraha staveniště úzce souvisí s rizikem, i když na obě tyto položky plynou z rozpočtu 

relativně malé částky, jsou významným hlediskem pro chod výstavby. Ostraha má chránit 

staveniště před vznikem rizika krádeže a riziko má krýt vzniklé škody spolu s případným 

pojištěním. Pojištění není avšak plněno, pokud staveniště nebylo dostatečně zabezpečeno a tak 

tyto položky souvisí. Náročnost na riziko je vyšší, protože nekryje pouze proti krádežím, ale 

tvoří i krytí pro případné krizové situace. Konkurence a subjektivní zkušenost rozpočtáře opět 

souvisí. Při větší konkurenci právě zkušený rozpočtář ví, kde může ubrat, aby snížil výslednou 

cenu. Lokalita výstavby souvisí s působením firmy a s tím jaká je konkurence v místě 

předpokládané realizace, také především s interními směrnicemi podniku (jestli přizpůsobí 

cenu  nebo cenu podle lokality neupravuje). Stejně tak je to u typu zakázky, pokud bude podnik 

chtít ze zakázky těžit zisk a nebo ji použít jako reklamu, toto rozhodnutí závisí na vedení 

podniku. Klimatické podmínky jsou jedním z nejrizikovějších faktorů, pro jejich 

nepředvídatelnost z dlouhodobého hlediska. Kvůli nepředvídatelnosti nelze stanovit, jak přímo 

stavební podnik ovlivní či neovlivní. Podnik může mít naplánován ideální počet zakázek, ze 
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kterého bude vycházet, ale právě počasí může realizaci díla urychlit či prodloužit. Kvalita díla 

ovlivňuje cenu, ale je dána požadavky investora a schopnostmi zhotovitele. Je ovlivňující, ale 

ne riziková, protože je dána smluvním vztahem mezi hlavními stranami výstavby (investor a 

zhotovitel). Z vyhodnocení faktorů projevujících se v rozpočtech se dá tvrdit, že výsledná cena 

je ovlivněna hlavně cenou materiálu (sleva). Při ostatních faktorech se nezmění výsledná cena 

jako cena jednotlivých položek, to se nastane díky „přelévání“ nákladů podniku do jiných 

položek a využívám toho, že investor ve většině případů není schopen položku otevřít a zjistit 

co je do ní zahrnuto. Tím zhotovitel dosáhne toho, že má zaplacené co potřebuje a své náklady 

(režijní, montáž apod.) má ukryty například v položce na materiál. Výsledná cena tedy zůstane 

stejná, ale ze strany investora je eliminován tlak na snížení ceny za montáž apod. Závěrem této 

skutečnosti je využívání neznalosti investora a využití znalostí rozpočtáře v SW programech. 

Úplným závěrem je že, cena stavebních prací je ovlivněna podle smluvních vztahů a podle nich 

se odvíjejí její změny, zejména plnění při změně vstupních cen materiálů, prací, rizik apod. 
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SW  - Software 
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SKP  - Standartní klasifikace produkce 

THP  - Technicko hospodářský pracovník 

TSKP  - Třídník stavebních konstrukcí a prací 

HSV  - Hlavní stavební výroba 

PSV  - Pomocná stavební výroba
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