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Tato bakalářská práce má za cíl porovnat cenu novostavby dvoupodlažního 

rodinného domu za použití různých druhů stavebních materiálů. 

V teoretické části se řeší pojmy, jako jsou ceny, náklady, rozpočty, 

projektová dokumentace a oceňování nemovitostí. Praktická část obsahuje 

položkové rozpočty na rodinný dům a jeho projektovou dokumentaci. 

Výstupem práce je porovnání celkových cen rozpočtu, časová náročnost a 

tepelněizolační vlastnosti různých druhů stavebních materiálů. 

Rodinný dům, projektová dokumentace, položkový rozpočet, cena, náklad. 

This thesis aims to compare the price of new two-storey family house using 

various kinds of building materials. In the theoretical section addresses 

concepts such as prices, costs, budgets, project documentation and real 

estate valuation. The practical part contains itemized budgets to the family 

home and project documentation. The output of the thesis is a comparison 

of the total budget prices, time requirements and thermal insulation 

properties of different types of building materials. 

Family house, project documentation, list budget, price, cost. 
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1 Úvod 

 

Tématem této bakalářské práce je Druh konstrukce a její vliv na cenu 

stavebního díla. 

Tato bakalářská práce má za cíl porovnat ceny různých stavebních 

materiálů použitých na stejný rodinný dům a na základě toho vyhodnotit jaký 

stavební materiál bude nejvýhodnější. 

Teoretická část práce nás seznámí s druhy cen, rozpočtů, nákladů a 

oceňování staveb.  

V praktické části aplikujeme poznatky na konkrétní stavební objekt.

Řešený objekt je novostavba dvoupodlažního rodinného domu. Rodinný dům je 

ve svém návrhu čtvercového půdorysného tvaru zděný z keramického zdiva 

POROTHERM. Základy jsou pasy z prostého betonu s kombinací tvárnic 

ztraceného bednění. Tvar střechy je sedlový, konstrukcí ze sbíjených vazníků 

s keramickou střešní krytinou. Projektová dokumentace byla zpracována dle 

platných norem a výkresy jsou součástí přílohy. Objekt je usazen na rovinatý 

pozemek. 

Na základě projektové dokumentace se vypracuje výkaz výměr, ze 

kterého se poté sestaví položkový rozpočet. Dle rozpočtu se následně zjistí 

celková cena rodinného domu. Poté se vyhotoví položkový rozpočet na stejný 

dům konstruovaných z jiných zdících systémů (YTONG, VELOX) a budou 

určeny nové celkové ceny. K vyhodnocení budou použity další dva faktory, a to 

zejména časová náročnost a tepelněizolační vlastnosti. Výstupy se spolu 

porovnají a zvolí se, jaký systém je pro zákazníka nejvýhodnější. 
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2 Ceny ve stavebnictví 

 

2.1 Úvod 

Cena je peněžní hodnota daného díla, objektu nebo služby. Ceny souvisí 

s nabídkou a poptávkou na trhu, kdy dodavatele především zajímá cena 

z hlediska poptávky. Cena by měla být taková, aby pokryla všechny vzniklé 

náklady pří výrobě i s dosažením zisku. Naopak v zájmu investora je cena 

z hlediska nabídky, kdy vykalkulovaná cena bude odpovídat požadované kvalitě 

a vlastnostem produktu, výrobku či služby. 

 

Při stanovení ceny je vždy nutné sledovat: 

 

 Ceny srovnatelných zakázek 

 Aktuální stav mezi nabídkou a poptávkou poskytovaných výkonů 

 Legislativu 

 Konkurenci 

 Uvedení nových technologií a materiálů do výroby 

 Druhy výkonů 

 Objem produkce 

 Ostatní vlivy   [1, str. 22] 

 

2.2 Základní druhy cen 

 

 Obvyklá cena – je to cena, která je srovnatelná u stejného nebo 

podobného druhu zboží z hlediska užitných vlastností, které vyžaduje kupující. 

Avšak pokud se nenajde srovnatelné zboží, cena se stanoví vývojem ceny a 

nákladů probíhajících v čase.  

 

 Přiměřený zisk – je to zisk, který vzhlíží k ekonomicky oprávněným 
nákladům a je založený na dlouhodobých zkušenostech obvyklé míry zisku. [2] 
 

Cena nákupní – je cena, za kterou bylo zboží získáno v místě nákupu. 
[2, str. 142] 

 
Cena pořizovací – je nákupní cena zvýšená o dopravní náklady spojené 

s dopravou na staveniště a o náklady na případný vratný obal. [2, str. 142] 
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Pohyblivá cena – zohledňuje skutečnost, kdy před započetím prací 
nejsou známy všechny okolnosti potřebné pro stanovení pevné ceny. [2, str. 
143] 

 
Pořizovací cena – je cena pořízení včetně pořizovacích nákladů 

(dopravného apod.) až na první skládku na staveništi. [2, str. 143] 
 
Skladebná cena – je cena sestavovaná z dílčích cen jednotlivých 

nákladů. [2, str. 144] 
 
Směrná cena – reprezentuje orientační náklady na konkrétní jednotku 

stavební práce, prováděné za určitých kvalitativních a kvantitativních podmínek. 
[2, str. 144] 

 
Tržní cena – je cena realizovaná na trhu. [2, str. 145] 
 
Nabídková cena – je cena nabízená dodavatelem za provedení prací 

podle podmínek smluvní dokumentace. [4, str. 71] 
 
Poptávková cena – je cena vycházející z předběžného propočtu 

investora, jde zpravidla o interní informace investora. [4, str. 71] 

 

Dohodnutá (smluvená) cena – je cena uvedená v dohodě o ceně, je 
podstatnou součástí smlouvy o dílo. Dohodnutou (smluvenou) cenou se rozumí 
buď konkrétní obnos, nebo způsob určení finančního obnosu. [4, str. 71] 
 

Reprodukční cena – je cena, za kterou kupující (investor) nabývá zboží 

včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením. [4, str. 72] 

 

2.3 Nabídková a poptávková cena 

 

2.3.1 Poptávková cena 

 

Poptávková cena představuje množství výrobků dodávaných na trh za určitou 
časovou jednotku. Vyjadřuje tedy vztah mezi poptávaným množstvím zboží, 
které by si lidé za odpovídající ceny chtěly koupit. Poptávané množství většinou 
roste při poklesu ceny a naopak, což je to charakterizováno jako všeobecný 
zákon poptávky. Křivka poptávky je klesající směrem zleva doprava. 
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Obrázek 1 – Poptávková křivka 

 
 

 
 
 
Zdroj: PUCHÝŘ B., Marková L., Tichá A.: Ceny ve stavebnictví, Nakladatelství AKCENT, s.r.o., 

Třebíč, 1993, str. 20 

2.3.2 Nabídková cena 

 
Nabídková cena se tvoří dodavateli jako množství dodávané na trh za 

určitých podmínek a času. Nabídku ovlivňují lidé svoji poptávkou na množství 
výrobků, které by koupili za příslušnou cenu. Určujícím faktorem je tzv. 
rovnovážný bod R, ve kterém se protíná křivka nabídky a poptávky. 
 
Obrázek 2 – Nabídková a poptávková křivka s rovnovážným bodem 

 
 

 
 
 
Zdroj: PUCHÝŘ B., Marková L., Tichá A.: Ceny ve stavebnictví, Nakladatelství AKCENT, s.r.o., 
Třebíč, 1993, str. 25 
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2.4 Přehled nákladů pro stanovení celkové ceny stavby  

 
Celková cena stavby se skládá ze všech nákladů a zisku pro provedení 

prací, které celou stavbu provází. Hlavními náklady jsou základní rozpočtové 

náklady a vedlejší rozpočtové náklady. Tyto náklady se dělí ještě na další dílčí 

části popsané v tabulce níže. 

 
Tabulka 1 – Přehled nákladů pro stanovení celkové ceny stavby 

    
 

   
 

PZN – přímé zpracovací náklady 

OPN – ostatní přímé náklady 

NN – nepřímé náklady 

RV – režie výrobní 

RS – režie správní 

NUS – náklady související s umístěním stavby 
 

Zdroj: ÚRS PRAHA inženýrská a poradenská organizace. Rozpočtování a oceňování 

stavebních prací. ÚRS PRAHA, a.s., Pražská 18 102 00 PRAHA 10 – Hostivař, 2015, str. 12 
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3 Náklady ve stavebnictví 

3.1 Úvod 

 

Náklady na stavební práce i všechno kolem nich je poměrně dost 

finančně náročné, proto by se na žádný z nich nemělo zapomínat. Každý 

náklad by měl být jasně a přehledně uspořádán, aby se v nich vyznali všichni 

účastníci stavby. Proto byly náklady rozděleny do dvou skupin s jednotnými 

názvy pro přesné určení jaký náklad, kam patří. 

 

Náklady jsou taktéž třízeny dle velikosti a rozsahu stavební práce. Pokud 

se kalkuluje cena například na položení laminátové podlahy, stačí vytvořit tzv. 

limitku, ve které se vypíše pouze potřebný materiál na danou práci a potom se 

ocení doba realizace hodinovou sazbou HZS. 

 

Rozpočtové náklady tedy rozlišujeme na dva druhy, a to na základní 

rozpočtové náklady (dále jen ZRN) a na vedlejší rozpočtové náklady (dále jen 

VRN). Toto rozdělení je podstatou fungování stavebnictví a v tomto formátu se 

nachází ve všech cenových soustavách. [2] 

 

3.2 Základní rozpočtové náklady 

 

 Základním rozpočtové náklady (ZRN) vyžadují největší pozornost, kvůli 

jejich značné podrobnosti členění i objemu nákladů na stavební práce a 

konstrukce. Základními rozpočtovými náklady jsou tvořeny zpravidla položkami 

rozpočtu, které se následně dělí na práce hlavní stavební výroby (HSV), 

přidružené stavební výroby (PSV) a montáže technologických zařízení. [2] 

 Základní i charakteristické vlastnosti základních rozpočtových nákladů 

jsou ty, že jsou pro tutéž konstrukci či práci bez ohledu na druh, umístění a 

provoz stavby nebo jiné vlivy v okolí stejné. Z toho plyne, že po odstranění 

specifických nákladů pro jednotlivou stavbu, zůstanou náklady na provedení 

konstrukce a práce víceméně stejné u všech staveb.  [2] 

 

Základní rozpočtové náklady obsahují především náklady: 
 

 na zabudované stavební hmoty (suroviny, materiály a výrobky), 

 na jejich zabudování (mzdové náklady výrobních dělníků, náklady na 
stavební stroje a mechanizmy), 
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 přímo související režijní náklady výroby (mzdy stavbyvedoucích, 
ochranné pracovní pomůcky a nářadí, energie atd.), 

 na příslušný podíl výkonů určený na provoz a rozvoj firmy (včetně 
započteného zisku dodavatele). 

 
Všechny výše uvedené náklady mají vždy přímý vztah k oceňované konstrukci 
nebo práci – buď jsou přímo nutné k jejímu provedení, nebo je toto provádění 
generuje. [2, str. 10] 
 

3.3 Vedlejší rozpočtové náklady  

 
 Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) jsou další nákladové činnosti, které 
úzce souvisí s realizací staveb, ale také dalších, které se nenachází ve 
výstavbě, ale v souvislosti s ní vznikají. Vedlejší rozpočtové náklady vznikají již 
v před samotnou realizací, a to jako náklady na projektové, průzkumné a 
geodetické práce. Patří sem též i náklady spojené s umístěním stavby, okolními 
vlivy a další okolnosti spjaté s druhem stavby. [2] 
 Vedlejší rozpočtové náklady mají nepřehlédnutelnou strukturu, což 
většinou stěžuje jejich sledování. Hlavní rozdíl mezi ZRN a VRN je že 
zohledňují individualitu a rozdílnost různých staveb a jejich výše či objem lze jen 
těžko předem odhadnout, proto neexistuje reálné srovnání s položkami 
cenových soustav. [2] 
 
Čím jsou charakteristické vedlejší rozpočtové náklady 
 

 jsou téměř vždy jiné pro každou stavby: zohledňují velké množství 
různorodých faktorů ovlivňujících výši cen jednotlivých staveb 

 obvykle nemají přímý vztah ke konkrétním konstrukcím nebo pracím 

 obsahují náklady na přípravnou fázi stavby (projektovou dokumentaci, 
průzkumy území aj.) 

 do ceny stavby vkládají náklady zohledňující: územní a provozní vlivy, 
přípravu a zařízení staveniště, průzkumné a projektové práce, umístění 
stavby (vzdálenost firmy, stavby, dodavatelů), dodavatelsko-
odběratelské vztahy a řadu dalších. [2, str. 11] 
 

Výčet vedlejších rozpočtových nákladů:  
 

 průzkumné, geodetické a projektové práce 

 příprava staveniště 

 zařízení staveniště 

 inženýrská činnost 

 finanční náklady 

 územní vlivy 

 provozní vlivy 

 přesun stavebních kapacit 

 ostatní náklady  [2, str. 119]   
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Způsob ocenění vedlejších rozpočtových nákladů: 
 
Oceňování nákladů VRN podléhá režimu smluvních cen. K základním 
rozpočtovým nákladům se tyto náklady zpravidla započítávají pomocí: 
a) přirážkové metody k rozpočtu – procentuální individuální přirážka pro danou 
zakázku 

b) dohodnuté částky uvedené ve smlouvě o dílo – po dohodě s investorem se 
určí výše nákladů vyplývající z umístění stavby ve finančním vyjádření – 
používá se ve fázi, kdy není možno blíže zkalkulovat výší VRN 

c) VRN stanovené pomocí hodinových zúčtovacích sazeb HZS 

d) zpracováním individuální kalkulace na jednotlivé druhy nákladů 

e) vytvoření samostatné položky v rozpočtu 
[2, str. 120, 121] 
 
Úrovně členění nákladů 
 
Náklady se člení do pěti úrovní z důvodu jejich rozmanitosti. Následující tabulka 
ukazuje členění nákladů tak, jak jsou postupně sledovány a zaznamenávány a 
zároveň jak je ke každé úrovni přiřazena forma, kterou jsou tyto náklady 
vykazovány. 
 
Tabulka 2 – Obecné rozčlenění nákladů do těchto úrovní 
 

 
 
Zdroj: ÚRS PRAHA inženýrská a poradenská organizace. Rozpočtování a oceňování 
stavebních prací. Vydání 2015: ÚRS PRAHA, a.s., Pražská 18102 00 PRAHA 10 – Hostivař – 
Str. 11 
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3.4 Alternativní ocenění 

 

3.4.1 Rozpočtové ukazatele 

 
 Rozpočtové ukazatele slouží pro rychlé ocenění stavebních objektů. 
K tomu slouží databáze rozpočtových ukazatelů stavebních objektů (RUSO). 
Toto rychlé ocenění staveb s vytvoření zjednodušeného rozpočtu s oblibou 
používají po většině případů investoři, projektanti, dodavatelé či soudní znalci.  
Investoři používají rozpočtové ukazatele především pro plány investic a kontroly 
nabídek při výběrových řízeních pro orientační ocenění. Dodavatelé je používají 
pro rychlé cenové nabídky, aby odhadli cenu budoucího stavebního díla. 
Projektanti pak pro stanovení jednoduché orientační ceny projektovaného 
objektu a soudní znalci především pro objektové ocenění nemovitostí. 
 

Rozpočtové ukazatele musí být vždy vztažené k určité měrné jednotce. 
Nejběžnější technické měrné jednotky jsou m3 obestavěného prostoru, m2 
zastavěné plochy, m2 užitné plochy apod. V rozpočtových ukazatelích se ovšem 
používá m3 obestavěného prostoru, ostatní měrné jednotky jsou pouze 
orientační. 

 
Ceny rozpočtových ukazatelů jsou vždy uvedeny bez DPH. Rozpočtové 

ukazatele neobsahují žádné vedlejší rozpočtové náklady (VRN), které jsou 
určovány pro konkrétní stavbu a její podmínky, neobsahují ani náklady 
související s umístěním stavby (NUS). Z toho plyne, že to jsou pouze základní 
rozpočtové náklady (ZRN). [2] 
 

3.4.2 Rozpočtové ukazatele stavebních objektů RUSO 

 
Pro rychlé oceňování staveb pomocí rozpočtových ukazatelů byly vytvořeny tzv. 
karty rozpočtových ukazatelů, jež obsahují členění od nejobecnějšího 
k nejpodrobnějšímu členění staveb (od celých objektů po stavební díly HSV a 
PSV). Karty rozpočtových ukazatelů jsou zpracovány jako: 
 

 rozpočtové ukazatele stavebních objektů RUSO – katalogové evidenční 
listy (karty) konkrétních již realizovaných objektů, 

 ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku – 
oceněné jednotlivé skupiny stavebních dílů a stavební díly v aktuální 
cenové úrovni, 

 historické řady indexů. 
 
Jednotným stylem bylo zpracováno cca 1370objektů a tyto karty objektů jsou 
systematicky rozčleněny podle druhů stavitelství na:  
 

 pozemní stavitelství, obory 801-803 
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 průmyslové stavitelství, obory 811-815 

 inženýrské stavitelství, obory 821-833 
 
Každá karta objektu obsahuje: 
 

 dispoziční a konstrukční popis, 

 schématický nákres dispozičního řešení, 

 množství rozhodujících měrových a účelových jednotek, 

 hlavní fyzické objemy prací přepočtené na měrové a účelové jednotky, 

 skladbu rozpočtových nákladů včlenění na práce HSV, PSV a M včetně 
procentní struktury nákladů. [2, str. 124, 125] 

 

3.4.3 Výpočet obestavěného prostoru a zastavěné plochy 

 
Obestavěný prostor (OP) je prostorový vjem stavebního díla ohraničeného 
vnějšími vymezujícími plochami. 
 
Od základního obestavěného prostoru se neodpočítávají: 
 

 otvory a výklenky v obvodových zdech 

 lodžie a zapuštěná závětří 

 průduchy a světlíky do 6m2 vnitřní půdorysné plochy 
 
Do základního obestavěného prostoru se nezapočítává: 
 

 římsy a atiky 

 nadstřešní zdivo (komíny, ventilace, protipožární zdi apod.) 
 

Obrázek 3 – Schéma jednotlivých obestavěných prostorů 

 
Zdroj: Vlastní práce 
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Výpočet obestavěného prostoru 
 
OP = Op + Od 
 
kde: 
 
Op je základní obestavěný prostor 
Od je dílčí obestavěný prostor mimo Op 
 
nebo také: 
 
OP = Oz + Os + Ov + Ot 
 
kde:  
 
Oz je obestavěný prostor základů 
Os je obestavěný prostor spodní části objektu 
Ov je obestavěný prostor vrchní části objektu 
Ot je obestavěný prostor zastřešení 
[2, str. 127] 
 
Zastavěná plocha (ZP) je vymezená plocha obvodem svislých vnějších 
konstrukcí dotčené budovy, podlaží či jejich ostatních částí. Zastavěná plocha 
se v 1. podlaží měří nad podnoží nebo podezdívkou, izolační přizdívky se 
nezapočítávají. U objektů otevřených nebo zpola odkrytých se zastavěná 
plocha počítá dle vymezených čar, které jsou vedeny vnějším lícem konstrukce 
v rovině upraveného terénu.  
 
Do zastavěné plochy se započítávají: 
 

 veranda, která je zastřešená, má zábradlí a podlahu 

 lodžie 
 
Do zastavěné plochy se nezapočítávají: 
 

 balkóny 

 nezastřešené terasy 
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4 Rozpočet 

4.1 Úvod 

 Sestavení rozpočtu je nedílnou součástí projektové dokumentace každé 

stavby. Investor očekává přesné stanovení konečné ceny, za kterou je 

dodavatel schopen zadanou stavbu zrealizovat. Proto je velice důležité správně 

určit oceňovací podklady a sestavení přesného výkazu výměr. V legislativě 

České republiky se nenachází žádný právní předpis, který by nařizoval strukturu 

rozpočtu stavby, proto se v praxi postupuje podle zvyklostí z minulosti. 

V následujícím textu budou vysvětleny některé pojmy týkající se rozpočtů 

staveb. [1] 

4.2 Základní pojmy 

Dodavatel (zhotovitel) – právnická nebo fyzická osoba, která prování při 
realizaci stavby stavební činnost, a to na objednávku investora podle dohody 
uzavřené ve smlouvě o dílo. [2, str. 142] 
 
Investor (objednatel) – právnická nebo fyzická osoba, která stavbu financuje a 
zabezpečuje přípravu a realizaci stavby. [2, str. 143] 
 
Agregovaná položka – (skupinová položka) položka směrnou jednotkou 
obsahující soubor prací nebo dílčích konstrukcí. [2, str. 19] 
 
Specifikace – náklady na dodávku nosného materiálu, které se váží k 
montážním položkám. [2, str. 19] 
 
HSV – hlavní stavební výroba, hrubá stavba občanské, bytové a průmyslové 
výstavby, inženýrské sítě, objekty vodního hospodářství. Zahrnují zemní práce, 
konstrukce základů, svislé a vodorovné konstrukce apod.[9] 
 
PSV – pomocná, přidružená stavební výroba – řemesla, instalace, dokončovací 
práce, kompletace. [9] 
 
M – montáže provozních souborů (venkovní vedení nízkého napětí, vysokého 
napětí, velmi vysokého napětí, plynovody, montáže měřících, regulačních a 
dalších zařízení aj.) [2, str. 10] 
 
HZS – hodinové zúčtovací sazby – pro ocenění prací, pro které nejsou 
ceníkové položky, prací nezměřitelných, na předběžné prohlídky pracovišť, na 
práce při haváriích, revize apod. [9] 
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VRN – vedlejší rozpočtové náklady, náklady související s realizací stavby, které 
nelze vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím, nebo které plynou z 
umístění stavby. [9]  
 
ZRN – základní rozpočtové náklady, patří sem položky z oddílů HSV – práce a 

dodávka (specifikace), PSV – práce a dodávka (specifikace), Montáže – práce 

a dodávka (specifikace), HZS – práce a dodávka (specifikace) 

Specifikace – náklady na dodávku nosného materiálu, které se vážou na 

montážní položky [9] 

R – položky – jsou to položky doplněné do rozpočtu rozpočtářem, nejsou 
obsaženy v žádné cenové soustavě. [2, str. 19] 
 
NUS – náklady spojené s umístěním stavby 
 
Přesun hmot – přesunem hmot se rozumí vnitrostaveništní doprava materiálu. 
Jedná se o přesun tzv. první skládky na staveništi k prostoru technologické 
manipulace. Týká se materiálů a výrobků kalkulovaných podle kalkulačního 
vzorce jako přímý materiál nebo jako specifikace. Ceny pro přesun hmot jsou 
uvedeny v jednotlivých katalozích HSV i PSV. U oddílu HSV se přesun hmot 
počítá na konci za celý oddíl, zatím co u PSV stanovujeme přesun hmot za 
každý obor samostatně. [2, str. 116, 118] 
 
Přirážky – obsahují související náklady s provedením stavebních prací (obvykle 
přesuny hmot, suti apod.) [2, str. 19] 
 
Montážní položka – obsahují pouze náklady na montáž, případně náklady na 
pomocný (montážní) materiál [2, str. 19] 
 
Kompletní položka – obsahují náklady na dodávku i montáž konstrukce [2, str. 

19] 

4.3 Rozpočtování 

Základní myšlenkou rozpočtování ve stavebnictví je sestavit výčet pokud 
možno všech nákladů, které vznikají v souvislosti se stavební činností, a tyto 
náklady zařadit do předem dohodnutých skupin tak, aby byly srozumitelné a 
přehledné pro všechny účastníky stavebního řízení. [1, str. 5] 
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4.4 Podklady pro sestavení rozpočtu 

4.4.1 Projektová dokumentace 

 Základním kamenem pro správné ocenění jakéhokoliv stavebního 

objektu nebo konstrukce je precizně zpracovaná projektová dokumentace. 

Z takovéto vyhotovené dokumentace je rozpočtář schopen zjistit předmět a 

rozsah ocenění dané stavby, snadno spočitatelné výměry konstrukcí 

k jednotlivým položkám včetně potřebného materiálu. Důležité a zároveň 

potřebné informace o celém objektu jsou obsaženy v přílohách, jako jsou 

průvodní technická zpráva, souhrnná technická zpráva, zpráva o požární 

bezpečnosti a další vyjádření důležitých orgánů, které jsou součástí stavebního 

řízení (památkáři, obor životního prostředí, aj.). Další informace o projektové 

dokumentaci viz kapitola 6. [2] 

4.4.2 Výkaz výměr 

 Výkaz výměr se se stanovuje na základě přesných rozměrů v projektové 

dokumentaci. Přesnost výkazu výměr se odvíjí od toho, jak kvalitně je 

zhotovena projektová dokumentace. Výkaz výměr poskytuje informace o 

množství nákladů, které budou potřeba k zrealizování objektu. Oceňování 

rozměrů, objemů, ploch i času se používají tzv. měrné jednotky (m3, m2, 

normohodiny Nh, strojhodiny Sh, aj.). Výkaz výměr musí být vyhotoven 

precizně, aby předpokládané výměry souhlasily zrealizovaným pracím a 

dodávkám. 

4.4.3 Cena 

Cena vzniká v důsledku směny zboží na trhu. Vyjadřuje hodnotu 
směňovaného zboží v penězích. [5, str. 15]. 
 

Cenou je peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží nebo 
vytvořená pro oceňování zboží k jiným účelům. [10, § 1, odst. 2]. 
 
 Na stavebním trhu se setkává na jedné straně zákazník, který 
představuje poptávku a straně druhé dodavatel, který tvoří nabídku. Zákazník 
neboli zadavatel sestavuje orientační cenu pomocí předběžného rozpočtu 
vytvořeného za účelem získání informací o budoucí výši ceny stavebního díla. 
Tato cena se nazývá jako poptávková cena. Tato cena se využívá tehdy, když 
zadavatel ve výběrovém řízení předloží zájemcům slepý rozpočet stavby 
k ocenění svými cenami, aby je následně mohl porovnat právě s poptávkovou 
cenou. Investor a dodavatel jsou dva subjekty na stavebním trhu, kde se 
střetávají a hledají možnou dohodu o ceně. Tato dohoda má písemnou podobu. 
Jedná se o smlouvu o dílo, která právně podléhá obchodnímu zákoníku. [6] 
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4.4.4 Smlouva o dílo 

 
 Smlouva o dílo definuje vztah mezi zhotovitelem a objednatelem. Po 
právní stránce je tato problematika vymezena Obchodním zákoníkem 
(513/1991 Sb.) a Občanským zákoníkem (89/2012 Sb.). Smlouva o dílo určuje 
velmi důležité podmínky platnosti ceny, platební podmínky, dodací podmínky, 
záruky a případné sankce za nesplnění těchto podmínek. 
 

Formální náležitosti smlouvy o dílo by měly obsahovat tyto body: 
  

 Identifikace smluvních stran, 

 Rozhodné právo a typ smlouvy, 

 Popis předmětu závazku, 

 Výsledek díla, cíl poskytování služby, účel činnosti, 

 Základní závazky, cena, 

 Práva a povinnosti smluvních stran, 

 Podmínky plnění, 

 Vlastnictví a nebezpečí škody, 

 Platby, úroky z prodlení, 

 Smluvní pokuty, náhrada škody, 

 Rizika, pojištění a bankovní záruky, 

 Salvatorní ustanovení, 

 Řešení sporů, 

 Ukončení a odstoupení, 

 Nástupnictví a postoupení, 

 Střety zájmů, 

 Podpisy, datum 
 
Dohodnutou (smluvenou) cenou se rozumí buď konkrétní obnos, nebo způsob 
určení finančního obnosu. [5, str. 60]. V současnosti je vyvíjen tlak na 
dodavatele, aby snižovali své nabídkové ceny a tak mohli na trhu obstát. To 
vede ke snižování nákladů v častých případech na úkor kvality. Další způsob 
získání výhody oproti konkurenci je nepřesné zpracování ceny a následný vznik 
víceprací, které konečnou cenu díla zvýší. Je na zákazníkovi, aby rozpoznal 
takovéto jednání ze strany dodavatele a našel způsob, jak se bránit. Jednou z 
možností je právě ošetření podmínek smlouvy o dílo (nastavení pevné ceny, 
podmínky překročení ceny díla, případné pokuty, atd.). 
 

4.4.5 Technické normy 

 
 Technické normy představují dokumentované dohody podobně jako 
pravidla, směrnice, pokyny atd. Většinou jsou v nich obsaženy technické služby, 
vlastnosti a požadavky na daný materiál a konstrukci, postupy provádění či 
služby k zajištění, že tyto věci jsou bezpečné a vyhovují daným účelům. 
V České republice neslouží jako příkazy, nýbrž jsou brány jako kvalifikovaná, 
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všestranně výhodná, dobrovolná doporučení. Obecně můžeme technické 
normy rozdělit dle jejich rozsahu působnosti a to na normy mezinárodní (ISO, 
IEC), normy evropské (EN, ETS) a normy národní (ČSN, DIN, BS aj.). [2] 
 

4.4.6 Legislativa 

 
Způsob ocenění stavebních děl a prací není dosud legislativně ošetřen, avšak 
přesto tu je celá řada právních předpisů, které s rozpočtováním souvisí a 
ovlivňují tak rozpočtářské práce. Jsou to například zákon o cenách, DPH, 
veřejných soutěžích, stavební zákon, obchodní a občanský zákoník a další. 
Stavební řád, stavební proces a stavební dokumentace: 
 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 26/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, 
Vyhláška č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, 
Vyhláška č. 62/2013Sb., kterou se mění vyhláška 499/2006Sb. o dokumentaci 
staveb, 
Vyhláška č. 500/2006Sb., o územní dokumentaci, 
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o požadavcích na využití území, 
Vyhláška č. 503/2006Sb., o územním řízení, 
Vyhláška č. 63/2013Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006Sb. o územním 
řízení, 
Vyhláška č. 526/2006 Sb., o věcech stavebního řádu, 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, 
Vyhláška č. 146/2008Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, 
Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku 
nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), 
Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetí 
stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, 
Zákon č. 526/1990Sb., o cenách (dále „cenový zákon“), ve znění pozdějších 
předpisů, 
Vyhláška č. 580/1990 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, 
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
Vyhláška č. 230/2012Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/31/EU, o energetické 
náročnosti budov, 
Zákon č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
Zákon č. 90/2012Sb., o obchodních společnostech a družstev, ve znění 
pozdějších předpisů, 
Směrnice ministerstva životního prostředí č. 9/2013, o poskytování finančních 
prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013, 
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Zákon č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, 
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. [2, str. 137, 138] 
 

4.4.7 Vzdělání a znalosti rozpočtáře 

 
 Na rozpočtáře nejsou kladeny vysoké nároky ohledně dosaženého 
vzdělání oproti nárokům kladených na jeho znalosti, zručnosti a dovednosti, 
které musí efektivně používat při své práci. Od projektové dokumentace, ve 
které se musí dobře orientovat, přes oceňovací podklady a zběhlost 
v softwarových programech po perfektní znalost technologických postupů 
stavebních prací. Znalost technických a právních norem nevyjímaje.  
 
Tabulka 3 – Příklady dotknutých oblastí při rozpočtování stavebních prací 

 
 
Zdroj: ÚRS PRAHA inženýrská a poradenská organizace. Rozpočtování a oceňování 
stavebních prací. ÚRS PRAHA, a.s., Zemské právo 5102 00 PRAHA 10 – Hostivař, 2009, Str. 6 
 

4.5 Rozpočet 

 
 Pomocí rozpočtu se stanovuje cena stavebného díla. Je to výpočet 
nákladů, které vznikly ze stavební činnosti a služeb. Rozpočet je rozdělen do 
částí podle technologické a konstrukční struktury stavby. 

Struktura rozpočtu závisí především na účelu, pro který je rozpočet 
zpracován, na míře podrobnosti projektové dokumentace stavby a na použitých 
oceňovacích podkladech. [1, str. 37]. 
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4.6 Typy rozpočtů 

4.6.1 Souhrnný rozpočet 

Souhrnný rozpočet zahrnuje všechny náklady stavebního díla počínaje 
přípravou, provedením a předáním uživateli. [5, str. 24] 

Kostra souhrnného rozpočtu představuje starší rozdělení nákladů, které 
pochází z doby, kdy existoval právní předpis upravující tuto problematiku. Toto 
členění se v praxi osvědčilo a z toho důvodu se používá dodnes. Souhrnný 
rozpočet se rozděluje do kapitol, v tomhle případě tzv. hlav, kterých je celkem 
jedenáct s označením římskými číslicemi:  
 
I.  Projektové a průzkumné práce – Zahrnuje náklady na činnost 
projektanta a autorský dozor, geologické práce, průzkumy, geodetické práce. 
Ocenění těchto prací se odvíjí od výše nákladů na provozní soubory, stavební 
objekty a stroje a zařízení. Obvykle se počítá procentuálně z objemu těchto 
nákladů. 
 
II.  Provozní soubory – Zahrnuje náklady na dodávku a montáž strojů 
a zařízení funkčně spojených se stavbou. Tyto položky se ocení podle 
skutečných nabídkových cen dodavatelů. 
 
III.  Stavební objekty – Obsahuje náklady na pořízení stavebních objektů. 
Obvykle zpracováno formou položkového rozpočtu nebo pomocí rozpočtových 
ukazatelů. 
 
IV.  Stroje a zařízení – Náklady na stroje a zařízení, které nejsou součástí 
provozních souborů ani stavebních objektů a nevyžadují montáž na stavbě. 
Ocenění v tržních cenách dodavatelů strojů a zařízení. 
 
V.  Umělecká díla – Zahrnuje náklady na umělecká díla, která jsou součástí 
stavby. 
 
VI.  Vedlejší náklady – Obsahuje náklady spojené s umístěním stavby 
(náklady na zařízení staveniště, provozní vlivy, územní vlivy, dopravní náklady 
při ztížených podmínkách, aj.). Výpočet těchto nákladů dělá procentní přirážkou 
k základním nákladům. 
 
VII.  Práce nestavebních organizací – Náklady na patenty, licence, 
vysazování trvalých porostů, apod. Ocenění v pořizovacích cenách. 
 
VIII.  Rezerva – Rezerva na změny cen materiálů, navýšení cen při 
rekonstrukcích, náklady na pokrytí rizika. Výše rezervy se odvíjí od nákladů na 
pojištění rizika nebo pomocí procentní přirážky z celkové ceny. 
 
IX.  Ostatní náklady – Zahrnuje náklady na pořízení pozemku, na nájemné za 
pozemky sloužící pro zařízení staveniště. Ocenění pozemku v tržních cenách. 
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X.  Vyvolané investice – Obsahuje náklady na nevyužité alternativy projektů, 
na konzervační a udržovací práce při zastavení stavby. Vyčíslení nákladů podle 
pořizovacích cen dodavatelů. 
 
XI.  Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby – Náklady spojení s 
přípravou a převzetím stavby, kompletační činnost, odborné konzultace. 
Obvykle procentní přirážkou z celkových nákladů na stavební činnost. [5] 
 

4.6.2 Rozpočet pomocí rozpočtových ukazatelů 

 
 Ocenění stavebního objektu souhrnným rozpočtem se využívá, když 
projektová dokumentace je ve fázi studií a není dostatek informací a dat 
k sestrojení rozpočtu položkového. Rozpočtové ukazatele se získávají z již 
zrealizovaných a vyprojektovaných stavebních děl. Avšak je nutné při použití 
rozpočtového ukazatele a tím určení ceny stavby použít takový ukazatel, který 
vyhovuje následující podmínce: Porovnávané nemovitosti se musí shodovat po 
stavebně-technologické stránce a také obě stavby by měly mít obdobnou 
velikost. 
 Ukazatele představují náklady na pořízení stavby vztažené na vhodnou 
měrnou jednotku a to buď jednotku účelovou (např. 1 bytová jednotka) nebo 
jednotku technickou (m3 obestavěného prostoru, m2 zastavěné plochy, apod.). 
 
Obestavěný prostor je prostorové vymezení stavebního objektu ohraničeného 
vymezujícími plochami. Zastavěná plocha je plocha půdorysného řezu 
vymezená vnějším obvodem svislých konstrukcí uvažovaného celku budovy, 
podlaží nebo jejich částí. [8, str. 102] 
 

4.6.3 Položkový rozpočet 

 Položkový rozpočet vzniká oceněním množství práce a použitého 
materiálu z výkazu výměr jednotkovými cenami. Každá položka rozpočtu 
obsahuje popis, výměru v množstevních jednotkách, jednotkovou cenu 
v Kč/m.j., náklad celkem v Kč. Jednotkové ceny jsou vydávány v podobě ceníků 
(Sborník plánovaných cen materiálů, ÚRS Praha a. s.), které vytvářejí odborné 
organizace podle reálných cen na trhu. Mezi tyto firmy patří ÚRS Praha a. s. 
a RTS Brno a. s. V současné době je běžné používat pro sestavení rozpočtu 

speciální softwary, které značně urychlují práci rozpočtářů. 

 Rozpočet stavebního objektu se skládá ze základních rozpočtových 
nákladů (ZRN) a z vedlejších rozpočtových nákladů (VRN). Mezi vedlejší 
rozpočtové náklady patří náklady na zařízení staveniště, na provozní vlivy, 
náklady území se ztíženými výrobními podmínkami, extrémní klimatické 
podmínky, doprava zaměstnanců na pracoviště a zpět, individualizace nákladů 
mimostaveništní dopravy a náklady vznikající z titulu prací na chráněných 
památkových objektech. Tyto náklady zohledňují konkrétní podmínky výstavby. 
Vypočítají se obvykle procentní přirážkou k základním nákladům. [6] 
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Obrázek 4 – Přehled struktury nákladů v položkovém rozpočtu 
 

 
 

Zdroj: PUCHÝŘ B., Marková L., Tichá A.: Ceny ve stavebnictví, Nakladatelství AKCENT, s.r.o., Třebíč, 
1993, str. 91 
 

Základní rozpočtové náklady tvoří náklady na práce HSV, PSV a náklady 
na dodávky a montáže. Práce HSV se rozdělují do oddílů podle skupin 
stavebních dílů a řemeslných oborů: 

 
Práce HSV 
 
1 – zemní práce 
2 – zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin 
3 – svislé a kompletní konstrukce 
4 – vodorovné konstrukce 
5 – komunikace  
6 – úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů 
8 – trubní vedení 
9 – ostatní konstrukce a práce, bourání  
 
Práce PSV 
 
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 PSV 
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Práce montážní 
21 – M Elektromontáže 
22 – M Montáže sdělovacích, signalizačních a zabezpečovacích zařízení 
23 – M Montáže potrubí 
24 – M Montáže vzduchotechnických zařízení 
25 – M Povrchové úpravy strojů a zařízení prováděných při externích montážích 
33 – M Montáže dopravních zařízení, skladovacích zařízení a vah 
35 – M Montáže čerpadel, kompresorů a vodohospodářských zařízení 
36 – M Montáže provozních, měřících a regulačních zařízení 
43 – M Montáže ocelových konstrukcí 
46 – M Zemní práce prováděné při externích montážních pracích 
[4, str. 88, 89] 

 
Postup sestavení položkového rozpočtu 
 

 Sestavení výkazu výměr 

 Ocenění výkazu výměr cenami katalogů 

 Součinem výměry a jednotkové ceny u každé položky se získávají 
základní náklady 

 Současně se u každé položky vypočítává hmotnost; celková hmotnost 
prací HSV a celková hmotnost jednotlivých řemeslných oborů PSV slouží 
pro výpočet přesunu hmot 

 Výpočet základních nákladů jednotlivých stavebních dílů 

 Rekapitulace základních nákladů HSV a PSV 

 Výpočet a rekapitulace vedlejších nákladů 

 Krycí list rozpočtu stavebního objektu se základními údaji a výslednou 
rozpočtovou cenou. [6, str. 115] 

5 Kalkulace 

 „Kalkulace je způsob stanovení nákladů výpočtem.“ [8] Cena ve 
stavebnictví je obvykle sestavená z vynaložených nákladů na pořízení 
stavebního díla (tzn. cena nákladově orientovaná). Důležitá je volba kalkulační 
jednice, kterou je konstrukční prvek. Ceny stavebních konstrukcí a prací jsou 
vztaženy právě ke kalkulační jednici. Tyto ceny jsou pravidelně publikovány 
v katalozích vydávaných specializovanými firmami (Katalogy popisů a směrných 
cen stavebních prací, ÚRS PRAHA, a. s.).  
Díky nim mohou dodavatelé využít těchto cen, ale nutností je vycházení 

z firemních podmínek a podmínek trhu. 
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5.1 Kalkulační vzorec 

 
Vyhláška o kalkulaci byla zrušena a způsob kalkulace je věcí každé 

dodavatelské organizace.“ (www.stavebnistandardy.cz). 
 
Pro kalkulaci je nezbytně nutné znát kalkulační vzorec a všechny jeho 

jednotlivé složky, které se používají při výpočtu cen stavebních prací. Jejich 
obsah je potřeba stanovit, počet a struktura jednotlivých složek se odvíjí od 
charakteru stavební výroby. Podklady zpravidla vychází s účetnictví.  
Složení položek je věcí samotných firem. Z toho plyne, že kalkulační vzorec 
není nijak předepsaný. 

V současné době se ve stavebnictví používá převážně kalkulační vzorec 
této struktury: 

 
Přímé náklady (PN) 
Přímý materiál (H) 
Přímé mzdy (M) 
Přímé náklady na stroje (S) 
Ostatní přímé náklady (OPN) 

 Doplňkové přímé náklady (DOPN) 

 Sociální a zdravotní pojištění (SZP) 
 
Nepřímé náklady (NN) 
Výrobní režie (RV) – % sazba ze základny položek M+S+OPN 
Správní režie (RS) – % sazba ze základny položek M+S+OPN  
 
Náklady celkem 
Zisk (Z) – % sazba ze základny položek M+S+OPN+RV+RS [3, str. 9] 
 

5.2 Výpočty jednotlivých položek kalkulačního vzorce 

 
Přímý materiál (H) 
 Přímý materiál neboli materiálové náklady, do kterých patří veškeré 
položky důležité ke zhotovení stavebního objektu po materiálové stránce. 
Množství materiálu se určí pomocí technické normy, odborným propočtem, 
nebo se použijí normy spotřeby materiálů zpracované v rámci cenových 
soustav (Sborníky potřeb a nákladů, vydávané ÚRS Praha a.s. - SPON). 
Materiál se poté ocení tržními cenami neboli cenami, za které byly nakoupeny 
od dodavatele.  
Na základě skutečné spotřeby materiálu se provede vlastní ocenění pomocí 
nákupních cen materiálů (bez DPH) k nim se připočtou náklady na pořízení 
materiálu (pouze náklady na dopravu) 
 
H = nákupní cena * (čistá spotřeba * ztratné) + dopravní náklady [7] 
 

http://www.stavebnistandardy.cz/
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Přímé mzdy (M) 
 U této položky se především jedná o mzdy výrobních dělníků. Pro 
výpočet přímé mzdy je důležité nejprve určit složení pracovní čety, určuje se 
nejen počet pracovníků, ale i jejich kvalifikace podle číselníku zaměstnání. Do 
mezd se započítává pouze odpracovaná doba za určitou splněnou práci, tudíž 
zde nelze započítat dovolenou, nemocenskou a jiné náhrady. 
Při kalkulaci mezd se tedy vychází z těchto údajů: 
 
M = normová spotřeba času * sazba dle tarifu třídy  
 
nebo  
 
M = norma * sazba / tarifní stupeň + podíl časové mzdy 

 
Rozhodující pro celkovou výši mzdových nákladů jsou hodinové sazby v 
jednotlivých tarifních stupních. Hodinové sazby stanoví příslušná účetní 
jednotka nebo přebírá doporučené sazby z použitých ceníků. Sazby pro 
jednotlivé stupně obsahující pohyblivou složku mezd.  [3] 
  
Stroje (S) 
 Provoz stavebních strojů je vyčíslen výší sazby strojhodiny a časového 
užití stroje. Strojhodiny se čerpají ze Sborníku sazeb strojhodin a je pravidelně 
publikován v Cenových zprávách, které vydává ÚRS jako přílohu časopisu 
KURS. Výpočet položky a především vstupní údaje jsou obtížně zjistitelné, 
resp. podklady jsou zastaralé nebo nejsou k dispozici, proto je vhodné používat 
strojhodiny uvedené ve sbornících potřeb a nákladů. Celkové náklady na stroj v 
provozu lze vyjádřit: 
 
S = norma stroje (normová spotřeba času stroje) * sazba / hod. stroje v provozu 
(sazba strojhodiny), kde S je provoz stavebních strojů. [7] 
 
Ostatní přímé náklady (OPN) 
 Do této položky nepatří náklady na přímé materiály ani náklady na přímé 
mzdy. Tyto náklady lze rozdělit na doplňkové přímé náklady a na sociální a 
zdravotní pojištění. Mezi doplňkové přímé náklady můžeme zařadit například 
náklady spojené s technologickou přepravou nebo mimostaveništní dopravu 
materiálu (pokud už nebyla započítaná v přímých materiálech), nebo náklady 
na stroje, jež nejsou zahrnuty v nákladech stroje (S). Nesmí tu chybět ani 
náklady na sociální a zdravotní pojištění (SZP), jehož výše je 34% z přímých 
mezd.  [7] 
 
Výpočet ostatních přímých nákladů lze vyjádřit: 
 
OPN = Td + SZP + Sp,  
 
Td … náklady na technologickou přepravu 
SZP … náklady na sociální a zdravotní pojištění 
Sp … „vedlejší“ náklady na stroje 
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Režie výrobní, režie správní, zisk 
 

Režie výrobní představuje náklady spojené s výrobou rozpočítané 
procentní sazbou do každé položky (pohonné hmoty, prostoje, dovolená, svátky 
odpisy, údržba strojů, pohonné hmoty, nářadí aj.). Celkový objem režie je 
vypočte ze vztahu: 
 
Rv = S1 * (M + S + OPN)  
Rv = objem výrobní režie v ceně  
S1 = sazba výrobní režie v %  
M = objem přímých mezd v ceně  
S = provoz stavebních strojů  
OPN = objem ostatních přímých nákladů v ceně  

 
Režie správní představuje náklady spojené se správou firmy rozpočítané 

do každé položky (vedení firmy, THP pracovníci, ekonomické oddělení, účetní 
aparát, náklady na výpočetní techniku, marketing, obchod, náklady spojené s 
právním oddělením, investice aj.).  
 
 
Rs = S2/100 * (M + S + OPN)  
M = objem přímých mezd v ceně  
OPN = objem ostatních přímých nákladů v ceně  
PZN = objem přímých zpracovacích nákladů v ceně  
ZNV = objem zpracovacích nákladů výroby v ceně  
S2 = sazba správní režie v %  

 
Zisk se stanoví z celkového objemu požadovaného zisku a na jednotlivé 

kalkulační jednice se rozdělí pomocí přirážek nebo v absolutní hodnotě.[7]. Zisk 
by měl být přiměřený, ale zároveň takový, aby společnost obstála na trhu. 

 
Z = S3/100 * (M + S +OPN + Rv + Rs) 
M je objem přímých mezd v ceně  
S je provoz stavebních strojů  
OPN jsou ostatní přímé náklady  
Rv, Rs režie výrobní a správní  
Z je objem zisku v ceně  
S3 je sazba zisku (plán na základě minulých období a budoucí odhadované 
situace)  
 

 Předběžnou kalkulaci firma sestavuje před začátkem výstavby, jako 
součást plánování zakázky. Údaje poskytnuté kalkulací slouží k řízení nákladů 
v oblasti spotřeby materiálu, práce, kapacity strojů a zařízení, časového 
harmonogramu prací a kontroly hospodaření a hospodářského výsledku. 

Výsledná kalkulace slouží pro kontrolu podle skutečných údajů o 
realizovaných výkonech a spotřebě. [3, str. 67] 
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6 Projektová dokumentace 

6.1 Náležitosti a druhy projektových dokumentace 

 
 Kvalitně vyhotovená projektová dokumentace je důležitý a nezbytný 
podklad jak pro následné ocenění stavebního díla, ale i pro samotnou výstavbu. 
Podrobnosti o rozsahu a druhu různých projektových dokumentací jsou 
zapsány ve vyhlášce 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Způsob zpracování 
veškeré potřebné dokumentace vyplývá z legislativy. Projekty se také mohou 
řídit normami, které ovšem, jak bylo řečeno, v České republice nejsou povinné.  

Příprava výstavby se díky její velké složitosti a náročnosti dělí na 
jednotlivé etapy a ke každé fázi pak připadne i příslušná projektová 
dokumentace. Každému stupni projektové dokumentace přísluší náležité 
oceňovací podklady, které usnadňují rozpočtáři tvorbu a pomáhají tak efektivně 
dosáhnout celkové ceny stavby. Rozlišujeme dvě úrovně projektových 
dokumentací a to předprojektová fáze a na podrobnější vlastní stavební 
projektovou činnost. [2] 
 

6.2 Předprojektová příprava 

 

 Investiční záměr – prvotní vize o budoucím objektu, předběžný odhad 
nákladů na stavbu a její potřeb, odhad časového rozpětí provádění a 
předběžný výběr místa realizace, prvotní konzultace s investorem a 
úřady. 

 Studie stavby – zde se analyzují a zjišťují dostupné podklady pro 
provádění, určuje se užší výběr staveniště, zjišťuje se dostupnost 
potřebných energií a jaké mezní hodnoty dané území přináší. Studie se 
vypracuje v několika variantách, kde se řeší dostupnost stavby, 
dispoziční řešení, tvar a vzhled objektu. 

 Dokumentace pro územní rozhodnutí – na základě této dokumentace 
se vydává územní rozhodnutí a řeší se umístění objektu na pozemek a 
jeho následná vazba na okolí, řeší se zde i napojení objektu na 
inženýrské sítě, podrobně tuto dokumentaci řeší vyhláška 503/2006 Sb. 

 
Vlastní stavební projektová činnost 
 

 Dokumentace pro stavební povolení – náležitosti této dokumentace 
jsou podrobně rozebrány ve vyhlášce 499/2006 Sb. Provádí se ve 
stejném rozsahu i v případě, že povolení ke stavbě není nutné 
(Dokumentace pro ohlášení stavby). Na základě této dokumentace se 
vydává stavební povolení. 
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 Dokumentace pro zadání stavby – tato dokumentace se může nazývat 
jako Dokumentace pro výběr zhotovitele a může sloužit jako projektový 
mezistupeň 

 Dokumentace pro provedení stavby – slouží jako podklad pro 
zhotovitele stavby, kde je zohledněna především technologie, řešení a 
zpracování prováděného objektu, součástí této dokumentace je i 
rozpočet s výkazem výměr a specifikace materiálů. Podrobnosti jsou 
uvedeny ve vyhlášce 499/2009 Sb. 

 Dokumentace skutečného provedení stavby – řeší skutečný stav po 
provedení stavby se všemi změnami, které nastaly během realizace [2] 

 
Technické normy pro stavební výkresy 
 
Tabulka 4 – Přehled norem 
 

ČSN 01 3406 Označování stavebních hmot v řetězech 1. 5. 1987 

ČSN 01 3420 Kreslení výkresů stavební části 1. 8. 2004 

ČSN 01 3450 
Technické výkresy - instalace - Zdravotechnické a 
plynovodní instalace 

1. 3. 2006 

ČSN 01 3452 
Technické výkresy - instalace - Vytápění a 
chlazení 

1.3.2006 

ČSN 01 3454 
Technické výkresy - instalace - Vzduchotechnika, 
klimatizace 

1. 3. 2006 

ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu 1.1.1995 

ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy kanalizace 1.4.1997 

ČSN 01 3464 
Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vnějšího 
plynovodu 

1.7.1988 

ČSN 01 3466 
Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vnějších 
komunikací 

1.8.1997 

ČSN 01 3467 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy mostů 1.1.1987 

ČSN 01 3469 
Výkresy inženýrských staveb. Výkresy 
hydrotechnických a hydroenergetických staveb. 
Stavební část 

1.1.2008 

ČSN 01 3473 
Výkresy inženýrských staveb. Výkresy 
hydromeliorací 

1.7.1990 

ČSN 01 3481 
Výkresy inženýrských staveb. Výkresy betonových 
konstrukcí 

1.9.1988 

ČSN 01 3487 
Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy 
stavebních konstrukcí 

1.7.1987 

ČSN 01 3489 
Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy konstrukcí 
z kamene 

1.1.1988 

ČSN 01 3495 
Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární 
bezpečnosti staveb 

1.7.1997 

 
Zdroj: ÚRS PRAHA inženýrská a poradenská organizace. Rozpočtování a oceňování 
stavebních prací. ÚRS PRAHA, a.s., Pražská 18 102 00 PRAHA 10 – Hostivař, 2015, Str. 138, 
139 
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7 Stavební objekt 

7.1 Úvod 

V praktické části bakalářské práce aplikujeme poznatky na konkrétní 

stavební objekt. Řešený objekt je novostavba dvoupodlažního rodinného domu.  

Na základě projektové dokumentace se vyhotoví výkaz výměr, ze kterého 

se poté sestaví položkový rozpočet. Dle rozpočtu se následně zjistí celková 

cena rodinného domu. Následně se zpracuje položkový rozpočet na stejný dům 

vyhotovený z jiných zdících systémů (YTONG, VELOX) a budou určeny nové 

celkové ceny. Dále se provede porovnání objektů, co se týče časové náročnosti 

a tepelněizolačních vlastností. Výsledkem této analýzy se zjistí, jaký druh 

materiálu je pro zákazníka nejvýhodnější. 

 

7.2 Charakteristika objektu 

 Novostavba domu je obdélníkového půdorysného tvaru o rozměrech 

10,4 x 10,9 m. Objekt je nepodsklepen. V prvním patře je zádveří, WC, 

koupelna, schodiště, pokoj, obývací pokoj, kuchyně. Z obývacího pokoje je 

přístup na zahradu.  V druhém podlaží je WC, koupelna, technická místnost, tři 

pokoje. Parkovací stání je umístěno před domem, zde je i odstavné stání pro 

dva vozy.  Dům je osazen na rovinatém pozemku. Sjezd na pozemek je 

samostatnou součástí dokumentace.  

Výkopy, základy 

Základy budou betonové pasy z prostého betonu a betonová deska vyztužena 

KARI sítí. 8/150 

Před započetím výkopových prací bude provedena skrývka ornice v tl. 150 mm 

v rozsahu nutném pro provedení základu.  Ornice bude deponována na 

pozemku stavebníka a následně použita na terénní úpravy. Bude vyhloubena 

stavební jáma pro založení objektu dle výkresové dokumentace. Stavební rýhy 

budou ručně začištěny. Před betonáží základů je nutno provést dočištění 

základové spáry.  

Základové pasy budou vylity z betonu B15 do vyhloubených rýh, dále bedněny 

ztraceným bedněním tl. 250mm, vyztuženy betonářskou ocelí zataženou do 

paty základu a vylity. Budou propojeny výztuží, která je zatažena i do základové 

desky 1.NP a vytvoří tak pevnou základovou desku.  Vnitřní výplň bude hutněna 

na únosnost základové půdy. Přepokládaná minimální únosnost Rdt = 150 kPa.  
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Svislé konstrukce 

Obvodové a vnitřní nosné zdivo je navrženo z tvárnic PTH 250 mm P+D, 

doplněné o tepelnou izolaci 200 mm, celkem 450 mm tloušťka obvodového 

zdiva. Založení je znázorněno v projektové dokumentaci. Při provádění 

zhotovitel bude respektovat technickou příručku výrobce zdiva. Vnitřní nosné 

zdivo tl. 250 mm. Příčky PTH tl. 115 a 150mm.  Zdivo je ztuženo obvodovým 

věncem ze železobetonu stropu a v úrovni pozednice. 

Vodorovné konstrukce 

Strop nad 1.NP bude keramický, ze stropních vložek MIAKO tl. 190 mm viz 

statický výpočet. Detaily provedení stropu viz výrobní dokumentace. Do 

prostoru 2.NP je vedeno ŽB schodiště. U komína bude instalována pochozí 

lávka dle systémové specifikace výrobce krytiny, přístupná po stupech na 

střeše. Výlez bude z prostoru půdy.  

Izolace proti vodě a radonu 

Vodorovné izolace proti zemní vlhkosti a současně proti radonu jsou navrženy z 

tavných živičných pásů GLASTEK SPECIAL MINERAL A ELASTEK SPECIAL 

MINERAL ve dvou vrstvách. Svislá izolace je ze stejného matriálu. Izolace bude 

svařována za tepla, podklad nutno důkladně penetrovat. Asfaltové pásy lze 

nahradit PVC folií, dle doporučení radonového průzkumu. Svislá izolace 

(tepelná) bude chráněna nopovou folií, geotextilií a zasypána. Izolaci je nutno 

chránit před UV zářením.  Izolace splňuje požadavky na střední radonové riziko.  

Podlahy  

Podlaha 1.NP bude tepelně izolována 2 vrstvami EPS 150 S tloušťky 200 mm, 

položena separační folie a následně vylita cementovým samonivelačním 

potěrem v min. tl. 55 mm. Povrchová úprava dle konkrétní místnosti – 

keramická dlažba/vinyl.  Viz skladby konstrukcí.  

Zastřešení 

Krov je navržen ze smrkových sbíjených vazníků. Půda se nepředpokládá 

pochozí, pouze v místě výlezu na střechu.  Střešní krytina je navržena 

z pálených tašek – Tondach Figaro úprava engoba. Barevnost tmavší – 

černá/hnědá, nebo typ Bramac Tegalit.  Klempířské prvky jsou navrženy 

systémové Satjam – Antracitová barva. Statické posouzení sbíjených vazníků 

viz výrobní dokumentace dodavatele. Prvky krovu je nutno chránit před 

dřevokaznými škůdci – Bochemit. Ve střešním plášti je umístěn systémový 

výlez na střechu ke komínu.  
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Výplně otvorů  

Pro výplně otvorů budou použita plastová okna s přerušeným tepelným 

mostem, zaskleno izolačním trojsklem s náplní argonem, součinitel spárové 

průvzdušnosti třídy 4. U max. = 0,80 W/m2.K. Barvu upřesní investor (šedá)  - 

antracitová/bílá uvnitř. 

Zpevněné plochy 

Příjezdová komunikace a chodník budou dlážděny betonovou zámkovou 

dlažbou tl. min. 6 cm/chodníky 4 cm. Kolem domu je navržen okapový chodník 

z dlažby.  

8 Porovnání stavebních konstrukcí 

8.1 Zdící systém POROTHERM 

 Jako první variantu zdiva pro vybraný rodinný dům jsem si vybral jeden 

z nejrozšířenějších zdících systémů na trhu, a to keramické tvárnice 

POROTHERM. Objekt je zděný, zateplený kontaktním izolačním systémem 

s EPS 70 F tl. 200 mm. Strop nad 1.NP z keramických vložek MIAKO. Svislé 

konstrukce jsou ze zdiva PTH tl. 250mm  P+D a příčkovek PTH 115, 150 mm.  
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8.1.1 Celková cena objektu PTH 

Obrázek 5 – Krycí list rozpočtu objektu zděného ze zdiva PTH  

 Zdroj: Vlastní práce, vytvořeno v programu KROS PLUS 
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8.1.2 Časová náročnost svislého zdiva a vodorovných 

konstrukcí 

 

Obrázek 6 – Časová náročnost svislých konstrukcí PTH 

 

Zdroj: Vlastní práce, vytvořeno v programu KROS PLUS 

 

Obrázek 7 – Časová náročnost vodorovných konstrukcí PTH 

 

Zdroj: Vlastní práce, vytvořeno v programu KROS PLUS 
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8.1.3 Tepelně izolační vlastnosti  

 Výpočet Prostup tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcí umožňuje 
určit tepelný odpor a součinitel prostupu tepla konstrukce dle platných norem a 
výsledek porovnat s požadavky aktuální ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana 
budov - Část 2. Výpočet je naprogramován v souladu s ČSN 73 0540-4 Tepelná 
ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody a ČSN EN ISO 6946 Stavební 
prvky a stavební konstrukce. Do výpočtu lze zadávat konstrukce s tepelnou 
izolací proměnné tloušťky, konstrukce se systematickými tepelnými mosty, 
střechy s opačným pořadím vrstev. [www.stavba.tzb-info.cz] 
  
 Pro výpočet prostupu tepla byly nastaveny vrstvy a materiál zdiva tak, 
aby přesně souhlasily s položkami v rozpočtu stavby. Stavba se nachází 
v jihomoravském kraji, město Brno. Tepelný výpočet se uvažuje v obytné 
místnosti. 
 

 Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období ϴe = -15 °C 

 Návrhová vnitřní teplota v zimním období ϴi = 20 °C 

 Výpočtová teplota vnitřního vzduchu ϴai = 20,6 °C  
 
Obrázek 8 – Výpočet prostupu tepla konstrukcí PTH 

 
Zdroj: www.stavba.tzb-info.cz 
 
 
Obrázek 9 – Graf prostupu tepla konstrukcí PTH 

 

Zdroj: www.stavba.tzb-info.cz 

http://www.stavba.tzb-info.cz/
http://www.stavba.tzb-info.cz/
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8.1.4 Vyhodnocení hodnot prostupu tepla 

 Vyhodnocení prostupu tepla bylo provedeno dle normy dle ČSN 73 0540-

4 a ČSN EN ISO 6946. Byly zjištěny tyto hodnoty: 

 Součinitel prostupu tepla naší konstrukce U = 0,17 W.m-2.K-1 

 Odpor při prostupu tepla konstrukce RT = 5,95 m2.K/W 

Na základě požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla U a odporu při 

prostupu tepla R, dle ČSN 73 0540-2:2011, jejíž hodnoty činí: 

 Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla UN,20 = 0,30 W.m-2.K-1 

 Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla  

Urec,20 = 0,25 W.m-2.K-1 

 Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy       

Upas,20 = 0,18 – 0,12 W.m-2.K-1  

Zjistili jsme, že zvolená skladba konstrukce splňuje vše zadaná kritéria, takže 

VYHOVUJE. [11] 

8.2 Zdící systém YTONG 

 Jako druhou variantu zdiva pro vybraný rodinný dům jsem si vybral jeden 

další, velice oblíbený a rozšířený zdící systém na trhu, a to pórobetonové 

tvárnice YTONG. Zateplení objektu zůstává stejné, a to zateplení kontaktním 

izolačním systémem s EPS 70 F tl. 200 mm, i když díky výborným tepelným 

vlastnostem zdiva YTONG by postačilo zateplení EPS 70S tl. 150 mm, avšak 

pro lepší přehlednost při konečném porovnání byla ponechána původní tloušťka 

zateplení. Strop nad 1.NP je ze systémových tvarovek a nosníků YTONG. 

Svislé konstrukce jsou z tvárnic P4-500 tl. 250 mm a příčkovek tl. 100, 150 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

8.2.1 Celková cena objektu YTONG 

Obrázek 10 – Krycí list rozpočtu objektu zděného ze zdiva YTONG 

Zdroj: Vlastní práce, vytvořeno v programu KROS PLUS 
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8.2.2 Časová náročnost svislého zdiva a vodorovných 

konstrukcí 

Obrázek 11 – Časová náročnost svislých konstrukcí YTONG 

 

Zdroj: Vlastní práce, vytvořeno v programu KROS PLUS 

Obrázek 12 – Časová náročnost vodorovných konstrukcí YTONG 

 

Zdroj: Vlastní práce, vytvořeno v programu KROS PLUS 
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8.2.3 Tepelně izolační vlastnosti  

 Výpočet Prostup tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcí umožňuje 
určit tepelný odpor a součinitel prostupu tepla konstrukce dle platných norem a 
výsledek porovnat s požadavky aktuální ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana 
budov - Část 2. Výpočet je naprogramován v souladu s ČSN 73 0540-4 Tepelná 
ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody a ČSN EN ISO 6946 Stavební 
prvky a stavební konstrukce. Do výpočtu lze zadávat konstrukce s tepelnou 
izolací proměnné tloušťky, konstrukce se systematickými tepelnými mosty, 
střechy s opačným pořadím vrstev. [www.stavba.tzb-info.cz] 
  
 Pro výpočet prostupu tepla byly ponechány předešlé vrstvy a materiál 
zdiva. Stavba se nachází v jihomoravském kraji, město Brno. Tepelný výpočet 
se uvažuje v obytné místnosti. 
 

 Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období ϴe = -15 °C 

 Návrhová vnitřní teplota v zimním období ϴi = 20 °C 

 Výpočtová teplota vnitřního vzduchu ϴai = 20,6 °C  
 
Obrázek 13 – Výpočet prostupu tepla konstrukcí YTONG 

 

Zdroj: www.stavba.tzb-info.cz 
 
Obrázek 14 – Graf prostupu tepla konstrukcí YTONG 

 

Zdroj: www.stavba.tzb-info.cz 

http://www.stavba.tzb-info.cz/
http://www.stavba.tzb-info.cz/
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8.2.4 Vyhodnocení hodnot prostupu tepla 

 Vyhodnocení prostupu tepla bylo provedeno dle normy dle ČSN 73 0540-

4 a ČSN EN ISO 6946. Byly zjištěny tyto hodnoty: 

 Součinitel prostupu tepla naší konstrukce U = 0,14 W.m-2.K-1 

 Odpor při prostupu tepla konstrukce RT = 7,18 m2.K/W 

Na základě požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla U a odporu při 

prostupu tepla R, dle ČSN 73 0540-2:2011, jejíž hodnoty činí: 

 Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla UN,20 = 0,30 W.m-2.K-1 

 Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla  

Urec,20 = 0,25 W.m-2.K-1 

 Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy        

Upas,20 = 0,18 – 0,12 W.m-2.K-1  

Zjistili jsme, že zvolená skladba konstrukce splňuje vše zadaná kritéria, takže 

VYHOVUJE. [11] 

8.3 Zdící systém ztraceného bednění VELOX 

 Jako třetí a poslední variantu zdiva pro vybraný rodinný dům jsem si 

vybral systém ztraceného bednění z štěpkocementových desek VELOX. 

Zateplení objektu zůstává stejné, a to zateplení kontaktním izolačním systémem 

s EPS 70 F tl. 200mm. Strop nad 1.NP je monolitický železobetonová deska 

bedněna ztraceným bedněním VELOX. Svislé konstrukce jsou taktéž ze 

ztraceného bednění, nosné zdivo tl. 250mm a příčky tl 150mm VELOX, příčky 

100mm ze sádrokartonu.  
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8.3.1 Celková cena objektu VELOX 

Obrázek 15 – Krycí list rozpočtu objektu zděného ze zdiva VELOX 

Zdroj: Vlastní práce, vytvořeno v programu KROS PLUS 
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8.3.2 Časová náročnost svislého zdiva a vodorovných 

konstrukcí 

Obrázek 16 – Časová náročnost svislých a vodorovných konstrukcí VELOX 

 

Zdroj: Vlastní práce, vytvořeno v programu KROS PLUS 

8.3.3 Tepelně izolační vlastnosti  

 Výpočet Prostup tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcí umožňuje 
určit tepelný odpor a součinitel prostupu tepla konstrukce dle platných norem a 
výsledek porovnat s požadavky aktuální ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana 
budov - Část 2. Výpočet je naprogramován v souladu s ČSN 73 0540-4 Tepelná 
ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody a ČSN EN ISO 6946 Stavební 
prvky a stavební konstrukce. Do výpočtu lze zadávat konstrukce s tepelnou 
izolací proměnné tloušťky, konstrukce se systematickými tepelnými mosty, 
střechy s opačným pořadím vrstev. [www.stavba.tzb-info.cz] 
  
 Pro výpočet prostupu tepla byly ponechány předešlé vrstvy a materiál 
zdiva. Stavba se nachází v jihomoravském kraji, město Brno. Tepelný výpočet 
se uvažuje v obytné místnosti. 
 

 Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období ϴe = -15 °C 

 Návrhová vnitřní teplota v zimním období ϴi = 20 °C 

 Výpočtová teplota vnitřního vzduchu ϴai = 20,6 °C  
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Obrázek 17 – Výpočet prostupu tepla konstrukcí VELOX 

 

Zdroj: www.stavba.tzb-info.cz 
 
Obrázek 18 – Graf prostupu tepla konstrukcí VELOX 

 

Zdroj: www.stavba.tzb-info.cz 
 
 

8.3.4 Vyhodnocení hodnot prostupu tepla 

 Vyhodnocení prostupu tepla bylo provedeno dle normy dle ČSN 73 0540-

4 a ČSN EN ISO 6946. Byly zjištěny tyto hodnoty: 

 Součinitel prostupu tepla naší konstrukce U = 0,15 W.m-2.K-1 

 Odpor při prostupu tepla konstrukce RT = 6,88 m2.K/W 

Na základě požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla U a odporu při 

prostupu tepla R, dle ČSN 73 0540-2:2011, jejíž hodnoty činí: 

 Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla UN,20 = 0,30 W.m-2.K-1 

 Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla  

Urec,20 = 0,25 W.m-2.K-1 

http://www.stavba.tzb-info.cz/
http://www.stavba.tzb-info.cz/
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 Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy        

Upas,20 = 0,18 – 0,12 W.m-2.K-1  

Zjistili jsme, že zvolená skladba konstrukce splňuje vše zadaná kritéria, takže 
VYHOVUJE. [11]  

9 Porovnání a vyhodnocení variant 

9.1 Úvod 

 K porovnání a vyhodnocení nejekonomičtější a nejvýhodnější varianty 

jsme zvolili tři nejběžnější zdící systémy na trhu, a to zdící systém 

POROTHERM, YTONG a systém ztraceného bednění VELOX. V úvahu jsme 

brali celkem tři faktory, podle nichž jsme vyhotovili závěrečný graf a hodnocení, 

byla to celková cena stavby, časová náročnost a tepelně izolační vlastnosti. 

9.2 Výstupní porovnání 

Tabulka 5 – Porovnání faktorů ceny, času a tepelněizolačních vlastností 

Varianta 
Celková cena 

(bez DPH) 
Celková cena s 

DPH 

Časová 
náročnos

t  

Tepelně-izolační 
vlastnosti 

Součinitel U Odpor R 

PTH 
 

3 298 320 Kč 
 

3 793 068 Kč 
499,802 

Nh 0,17 5,95 

YTONG 
 

3 397 525 Kč 
 

3 907 525 Kč 
485,620 

Nh 0,14 7,18 

VELOX 
 

3 554 371 Kč 
 

4 087 527 Kč 
716,233 

Nh 0,15 6,88 
 

Zdroj: Vlastní práce (hodnoty: KROS PLUS, www.stavba.tzb-info.cz) 

9.3 Grafické znázornění 

 Jako první v grafickém znázornění můžeme vidět, jak si stojí jednotlivé 

objekty po stránce finanční. Na první pohled jde vidět, že objekt zhotoven ze 

systému ztraceného bednění VELOX by zákazníka vyšel nejnákladněji, oproti 

objektu zhotoveného ze zdícího systému POROTHERM, který je jasně 

nejlevnější. Ceny jsou bez DPH. 

 

 

 

http://www.stavba.tzb-info.cz/
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Graf 1 – Grafické znázornění celkové ceny objektů bez DPH 

 

 Zdroj: Vlastní práce  

 Dalším porovnávacím faktorem byla časová náročnost výstavby. Zde 

zase můžeme vidět, že systém ztraceného bednění VELOX je po časové 

stránce nejhorší. Proti nerychlejšímu systému YTONG je horší přibližně o 40%. 

Nutno podotknout, že časová náročnost se týká pouze svislých a vodorovných 

konstrukcí. 

Graf 2 – Grafické znázornění časové náročnosti výstavby v Nh 

 

 Zdroj: Vlastní práce  
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 Posledním porovnáním dokazujeme, že po tepelněizolační stránce si 

nejhůře vedl zdící systém POROTHERM, ale navzdory svým hodnotám 

s přehledem vyhovoval zadaným kritériím. Zdící systém YTONG dopadl dle 

očekávání nejlépe. 

Graf 3 – Grafické znázornění součinitelů prostupů tepla U a součinitelů odporu R 

 

 Zdroj: Vlastní práce  

9.4 Závěrečné vyhodnocení 

 Po zhodnocení všech výsledků porovnání a zkoumání jsme dostali 

poměrně jasný výsledek. Systémové zdivo YTONG předčilo oba své konkurenty 

ve všech směrech, výjimkou celkové ceny, kde dominoval systém 

POROTHERM. Na druhou stranu systém ztraceného bednění 

z štěpkocementových desek byl, co se týče celkové ceny a časové náročnosti, 

poslední. Avšak světlou výjimkou byly jeho tepelněizolační vlastnosti, kde se 

může rovnat YTONGU. Přehled všech údajů jsou k dispozici v tabulce 6. 
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10 Závěr   

Cílem této bakalářské práce bylo porovnání třech různých stavebních 

materiálů v třech různých odvětvích použitých na stejný objekt rodinného domu 

a to v celkové ceně objektu, jeho časové náročnosti a tepelněizolačních 

vlastnostech 

V první řadě byla vyhotovena projektová dokumentace v programu 

ArchiCAD 11 podle všech legislativ a norem a to ze zdícího systému 

POROTHERM. Po té se zpracoval výkaz výměr, podle kterého byl vytvořen 

položkový rozpočet, který byl vyhotoven v rozpočtovém programu KROS PLUS. 

Následně byly vybrány ostatní zdící materiály, a to zdící systém YTONG a 

systém ztraceného bednění ze štěpkocementových desek VELOX.  

Kladli jsme důraz, aby materiál byl různé struktury, takže jsme doplnili 

keramické tvárnice pórobetonem a železobetonem v kombinaci se dřevem, 

kvůli rozdílnosti jejich struktury a složení. Dalším důležitým artiklem bylo, aby 

v jeho sortimentu byl jak materiál na svislé konstrukce tak i na vodorovné.  

V dalším kroku jsme vytvořili další dva položkové rozpočty na tentýž objekt 

ale se zakomponovaným jiným materiálem. Změna se týkala pouze svislých 

konstrukcí a vodorovných konstrukcí. Systém VELOX však nemá ve svém 

sortimentu materiál na příčky, proto byl nahrazen sádrokartonovými 

konstrukcemi. 

Když byly hotovy všechny důležité náležitosti, mohli jsme začít analýzou. 

Jako první se nabízelo porovnání celkové ceny objektu, kterou jsme jednoduše 

zjistili z krycích listů rozpočtů. Jako nejdražší a tudíž nejméně výhodný byl 

objekt ze systému VELOX, jehož cena se vyšplhala na částku 3 554 371 Kč bez 

DPH. Druhý byl objekt ze zdícího systému YTONG s částkou 3 397 525 Kč bez 

DPH. Jako nejlevnější vyšel objekt ze systému POROTHERM, jehož částka se 

zastavila na 3 298 320 Kč bez DPH. 

Další porovnání proběhlo v oblasti časové náročnosti výstavby, co se týče 

svislých a vodorovných konstrukcí. Objekt z YTONGU dopadl nejlépe s 485,62 

Nh, těsně druhý vyšel objekt z POROTHERMU s 499,802 Nh. Nejhůře dopadl 

objekt z VELOXU s 716,233 Nh, zde však musíme brát v úvahu technologickou 

pauzu kvůli tuhnutí a tvrdnutí betonu.  

Poslední faktor k porovnání byl nejsložitější ze všech. Konkrétně 

tepelněizolační vlastnosti konstrukce, kde při výpočtu byla uvažována obvodová 

zeď objektu, kde se měnila pouze nosná část, zateplení a povrchové úpravy 

nebyly dotčeny. Nejlépe dopadla konstrukce z YTONGU, kde součinitel 
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tepelného prostupu tepla je U = 0,14 W.m-2.K-1 a tepelný odpor Rt = 7,18 

m2.K.W-1. Druhý nejlepší výsledek patří konstrukci VELOX, kde součinitel 

tepelného prostupu tepla je U = 0,15 W.m-2.K-1 a tepelný odpor Rt = 6,88 

m2.K.W-1. Nejhorší výsledek náleží konstrukci POROTHERM, kde součinitel 

tepelného prostupu tepla je U = 0,17 W.m-2.K-1 a tepelný odpor Rt = 5,95 

m2.K.W-1. Výpočty byly vyhotoveny dle normy ČSN 73 0540-4 a ČSN EN ISO 

6946. Nutno však podotknout, že všechny tři konstrukce splňují zadaná kritéria 

normou ČSN 73 0540-2:2011, jejíž hodnoty činí: 

 Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla UN,20 = 0,30 W.m-2.K-1 

 Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla  

Urec,20 = 0,25 W.m-2.K-1 

 Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy        

Upas,20 = 0,18 – 0,12 W.m-2.K-1   

Závěrečným vyhodnocením si dovoluji tvrdit, že nejekonomičtější varianta 

pro zákazníka je objekt ze zdícího systému POROTHERM jak z pohledu 

celkové ceny objektu, tak z časové náročnosti, kde se však s malým rozdílem 

neumístil na první pozici. Jediným faktorem, kterým ostatní materiály nepředčil, 

byly tepelněizolační vlastnosti, kde však rozdíl nebyl markantní a zadaným 

kritériím bez problému vyhověl. Na závěr se musím zmínit, že při správném 

technologickém postupu by objekt byl srovnatelných kvalit ze všech tří variant 

stavebních materiálů. 
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