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1 ÚVOD 

      Toto téma jsem si vybral na základě toho, že jsem sám byl součástí několika 

rekonstrukcí v rámci této firmy a rád bych se rekonstrukcím podobného typu věnoval i 

v budoucnu.  

      Hlavním cílem této bakalářské práce je stanovení vlivu památkově chráněného 

objektu na jeho rekonstrukci. Představím 3 vybrané objekty, přičemž každý z nich bude 

mít jiný typ památkové ochrany. Nejprve se zaměřím na historii těchto památek a popis 

objektu. 

      Seznámíme se s rozpočtováním a kalkulací ve výstavbě. Zde si vysvětlíme 

kalkulace režií a zisku. S tím spojené kalkulace ceny stavební práce a nakonec kalkulace 

nákladů na pořízení materiálu a zakončíme je kalkulací na inženýrskou činnost. Dále se 

budu zabývat cenami stavebního díla. Zde se podrobněji věnuji rozpočtům, 

rozpočtovým ukazatelům. Představím, co patří základních nákladů a do vedlejších. Na 

několika ukázkách zobrazím krycí list rozpočtu, náklady rozpočtu, HSV a PSV práce 

s výkazy výměr. K tomu ve zkratce vysvětlím typy rozpočtových softwarových 

programů. Dále vysvětlím pojem mezd a pojmy s nimi spjatými. Nakonec se budu 

věnovat památkám. Rozdělení do skupin a do legislativ s nimi spojených. 

      V praktické části své bakalářské práce se zabývám vlivem statusu „chráněná 

památka“ na celkovou cenu rekonstrukce stavební zakázky. Projekt je rozdělen do dvou 

fází. V první fázi se jedná o aktualizování cen rozpočtů památek pro rok 2017. Ve druhé 

fázi se zabývám položkami, které jsou svými speciálními požadavky charakteristické 

pouze pro danou památku, a tím pádem zakázku prodražují.  
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2 ROZPOČTOVÁNÍ A KALKULACE VE VÝSTAVBĚ 

2.1 Kalkulace režií a zisku 

2.1.1 Základní pojmy 

Kalkulace nákladů 

      Rozvinutí objemu jednotlivých nákladů nebo souboru nákladů na společnou 

základnu. Jedná se například o množství spotřebovaného materiálu, mezd, režie 

výrobní. Společná základna se nazývá kalkulační jednicí.  

Kalkulační metoda 

      Postup, kterým se provádí kalkulace. Dělí se na dva druhy: 

1. Kalkulace úplných nákladů. Celý objem nákladů se rozdělí na kalkulační 

jednici. Používá se pro cenové kalkulace stavebních prací. Množství nákladů se 

stanoví jako přímé náklady na kalkulační jednici.  

2. Kalkulace neúplných nákladů. Část z nich se objeví jako fixní náklady a část se 

kalkuluje podle objemu výroby jako variabilní.  

Přirážková kalkulace 

      Ke zvolené základně se předem stanoví sazby (přirážky). Ve stavební výrobě se 

používá pro stanovení režijních nákladů a zisku. Přirážka vyjadřuje vztah mezi 

kalkulovanou veličinou a základnou. Aby nedocházelo k chybným odchylkám, tak se 

základna dělá co nejstabilnější. V cenových kalkulacích stavebních prací je obvykle 

základna pro výpočet režií objem výrobních mezd, nebo přímé zpracovací náklady 

(přímé mzdy a ostatní přímé náklady). Pro výpočet zisku jsou to pak přímé zpracovací 

náklady a režie, nebo náklady celkem.            Vztah pro výpočet přirážky: 

Přirážka v % = 
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑟𝑒ž𝑖𝑗𝑛í𝑐ℎ 𝑛á𝑘𝑙𝑎ů (𝑧𝑖𝑠𝑘𝑢)𝑣 𝐾č 𝑧𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑜𝑣𝑒𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑍á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛𝑎 𝑣𝐾č
 𝑥 100 

 

2.1.2 Kalkulační postup 

      Výpočet přirážky pro kalkulaci režie a zisku vychází z předpokladu, že kalkulovaná 

položka je funkcí základny. Kalkulace se plánuje na určitě období (pololetí, rok) nebo 

na předem určenou zakázku. Postup kalkulace přirážky zahrnuje tyto kroky: 
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1. Stanovit objem režijních nákladů/objem zisku v Kč na plánované období nebo 

na plánovanou zakázku. 

2. Zvolit základnu (přímé mzdy, přímé zpracovací náklady). Stanovit objem 

základny v Kč z evidence minulého období, které je stejné jako období 

plánované. Může se také objem základny stanovit z obdobné zakázky. V tom 

případě se upraví výše zakázky podle předpokládané změny (zvýšit, snížit 

objem). 

3. Výpočet sazby v % podle vztahu výpočtu přirážky. [1] 

 

2.2 Kalkulace ceny stavební práce 

2.2.1 Základní pojmy 

Cenová kalkulace 

      Výpočet ceny z vlastních nákladů nebo z údajů z průzkumu trhu. Ve stavební 

výrobě se ceny kalkulují většinou metodou úplných nákladů (absorpční metoda). Cena 

prodeje je upravená koeficientem trhu na tržní cenovou úroveň. Kalkulace ceny 

z vlastních nákladů, které jsou stanoveny v Kč, se provádí podle kalkulačního vzorce. 

Ten má většinou následující tvar: [1 str. 56] 

Přímé náklady: 

 náklady na přímý materiál včetně nákladů na jeho pořízení 

 náklady na přímé mzdy 

 náklady na stroje včetně nákladů na jejich provozní hmoty 

 ostatní přímé náklady, sociální a zdravotní pojištění 

Nepřímé náklady: 

 režie výrobní 

 režie správní 

Zisk 

Cena celkem (suma nákladů a zisku) 
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Individuální cenová kalkulace 

      U stavebních prací pro nové technologie. Kalkulace vychází z podmínek 

technologie, mechanizace a organizace práce. Do kalkulace se započtou všechny 

náklady potřebné k provedení stavební práce reprezentující technologie. Cena se doplní 

o požadovaný zisk a v případě prodeje se upraví podle koeficientu trhu. Cena se stanoví 

v příslušné technické normě (ČSN, technologický postup atd.). 

Kalkulace porovnáním 

      U stavebních prací, pro které jsou ceny již stanoveny, a které jsou porovnatelné 

z hlediska kvalitativních a dodacích podmínek. Podmínky jsou vymezeny technickou 

normou. Změna těchto podmínek je úměrná změně ceny stavební práce. Ta může být 

způsobena změnou technologického postupu. Tím mohou nastat změny u výrobního 

materiálu nebo profesí.  

Koeficient trhu 

      Určuje vztah mezi cenou stavební práce zohledňující požadavky trhu a cenou 

stavební práce vykalkulovanou z nákladů. Sleduje se v rámci cenového marketingu 

průběžně.          Koeficient trhu má 3 fáze: 

 nižší než 1 – nákladová cena je nižší než tržní, vzniká prostor pro strategii 

tvorby zisku 

 vyšší než 1 – nákladová cena převyšuje možnosti trhu, potřeba snížit 

kalkulovaný zisk a náklady 

 rovný 1 – vykalkulovaná cena odpovídá tržním podmínkám 

Reprezentant 

      Určuje druhy materiálů, profesí a strojů pro provedení práce a jejich spotřebu podle 

normativů. Stanoví se podle technologického postupu a ukazatelů vymezených 

technickými normami. [1] 
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Identifikační kód 

      Je číselný kód, který určuje: 

 U stavebních prací určuje druh stavební práce. Databáze pro cenové účely jsou 

sestaveny podle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP)- Pro statistické 

účely jsou kódy podle Standardní klasifikace produkce (SKP). 

 U materiálů určuje druh materiálu. Pro kalkulaci nákladů a cen stavebních prací 

je v databázích uveden: kódem podle číslování zpracovaným cenovou soustavou 

ÚRS nebo kódem podle SKP. 

 U pracovní síly určuje druh profesí podle třídníku Klasifikace zaměstnání. Může 

obsahovat i tarifní třídu, která určuje mzdy. 

 U výrobních strojů určuje druh stroje. Uveden převážně kódem podle číslování 

zpracovaným ÚRS. [1 str. 76] 

Norma spotřeby 

      Určuje množství spotřeby materiálu, pracovního času, výrobní lidské síly nebo 

výrobního zařízení na provedení m.j. stavební práce. Sestavují se podle technologických 

postupů na základě měření nebo výpočtu. Normování je složitý a nákladní proces. 

 Normy spotřeby materiálu pro kalkulace ve stavební výrobě se vyjadřují v m.j. 

spotřeby na m.j. stavební práce 

 Normy spotřeby pracovního času lidské síly se vyjadřují v Nh na m.j. stavební 

práce 

 Norma výkonu stroje se vyjadřuje ve Sh na m.j. 

Oceňovací podklad 

      Specifikuje cenu nebo sazbu v Kč pro: 

 materiál je pořizovací cena v Kč/m.j. materiálu. V ceně je zahrnuta cena pořízení 

a náklady na pořízení materiálu.  Náklady zahrnují např. dopravu a skladování. 

pořizovací cena = cena pořízení + náklady na pořízení 

 mzdy je hodinový tarif v Kč/Nh. Ten musí odpovídat hodinovému tarifu 

uvedeného v pracovní smlouvě. Rozděluje se do tříd podle náročnosti a 

odbornosti práce. 

 stroje je sazba v Kč/Sh. Sazba zahrnuje náklady na pořízení a provoz stroje. [1] 
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Náklady na přímý materiál 

      Suma nákladů jednotlivých materiálů kalkulovaných v ceně stavební práce v Kč. 

Množství se stanoví jako norma spotřeby materiálu v m.j. na m.j. stavební práce. 

Normativ materiálu se ocení jednotkovou cenou v Kč/m.j. materiálu. 

Náklady na přímý materiál celkem = ∑ 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑 𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑛
𝑖=1  

     i je druh materiálu 

    n je počet kalkulovaných materiálů 

 

náklad na materiál = normativ spotřeby x jednotková cena 

                                Kč/m.j.           =              m.j./m.j.        x         Kč/m.j. 

 

Náklady na přímé mzdy 

      Suma mzdových nákladů jednotlivých profesí kalkulovaných v ceně stavební práce 

v Kč. Množství se stanoví jako výkonová norma v m.j. stavební práce na jednu hodinu a 

přepočítá na normohodiny vymezující dobu prováděného výkonu. Nh se ocení 

hodinovým tarifem. 

náklady na přímé mzdy celkem =  ∑ 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑 𝑛𝑎 𝑚𝑧𝑑𝑢𝑛
𝑖=1  

     i je profese 

    n je počet kalkulovaných profesí 

 

náklad na mzdu = normativ výkonu x hodinový mzdový tarif 

                            Kč/m.j.         =            Nh/m.j.        x         Kč/Nh 

 

Náklady na stroje 

      Suma nákladů za jednotlivé stroje kalkulované v ceně stavební práce včetně nákladů 

na provozní hmoty. Stanoví se pomocí normativu výkonu stroje v m.j. stavební 

práce/Sh. [1] 
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přímé náklady na stroje celkem =  ∑ 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑 𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗𝑛
𝑖=1  

     i je stroj 

    n je počet kalkulovaných strojů 

 

náklad na stroj = normativ výkonu x hodinová sazba 

                                Kč/m.j.         =            Sh/m.j.         x         Kč/Sh 

 

Režie 

      Náklady, které nejsou přímo přiřaditelné k výkonům. Jsou to náklady vynaložené na 

zajištění stavební výroby. Jsou to nepřímé náklady, a proto se přiřazují nepřímo pomocí 

přirážky. Dělí se na správní režie – náklady spojené se správou a na výrobní režie – 

náklady spojené s výrobními organizačními jednotkami. 

Specifikace 

      Náklad na přímý materiál nekalkulovaný v ceně, ale je součástí dodacích a 

kvalitativních podmínek stavební práce. Kalkuluje se samostatně k ceně stavební práce. 

Ztratné 

      Množství výrobního materiálu, které je znehodnocené. Materiál je znehodnocen 

skladováním, manipulací nebo špatným technologickým postupem. Stanoví se pro 

materiály v ceně normativu spotřeby i pro materiály ve specifikaci množství materiálu. 

[1] 

 

 

 

2.2.2 Kalkulační postup 

      Metodou úplných nákladů. Všechny náklady se kalkulují na kalkulační jednici. 

Kalkulaci provádíme pomocí formuláře: 

 individuální kalkulace 
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Obr. 1-1 List individuální kalkulace 
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 kalkulace porovnáním 

 

Obr. 1-2 List kalkulace porovnáním 

  

 

 

 

 

Kalkulační postup se provádí podle následujících kroků: 

Individuální kalkulace   

nová stavební práce 

Porovnávací kalkulace 

a) nová stavební práce 

b) promítnutí změn do ceny stav. 

práce 

1. krok 

Vymezení rozsahu práce na základě technických podmínek 

2. krok 

Sestavení názvu stavební práce 

s identifikačním kódem 

Vyhledání porovnatelné položky 

v databázi  

3. krok  
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Zvolení kalkulačního vzorce, určení 

přímých a nepřímých nákladů 

Zjištění kalkulačního vzorce porovnatelné 

položky 

4. krok 

Sestavení reprezentanta. Stanovení druhů 

nákladů kalkulovaných jako přímé. 

Materiály, profese, stroje se uvedou ve 

specifikaci. 

Porovnání reprezentanta s vlastními 

podmínkami 

5. krok 

Stanovení množství jednotlivých druhů 

přímých nákladů podle norem spotřeby 

Porovnání normativů jednotlivých druhů 

přímých nákladů 

6. krok 

Stanovení oceňovacích podkladů pro 

materiály jednotkové ceny dodavatelům, 

pro pracovní síly základní hodinové 

mzdové tarify a pro stroje hodinové 

kalkulační sazby 

Porovnání oceňovacích podkladů 

s podklady uvedenými v jednotkové ceně, 

u rozdílných stanovíme vlastní oceňovací 

údaje 

7. krok 

Stanovení objemu režijních nákladů a následně sazbu v % ze zvolené základny pro 

kalkulaci nepřímých nákladů 

8. krok  

Stanovení objemu zisku a následně sazbu v % ze zvolené základny pro kalkulaci zisku 

9. krok 

Provádění výpočtu ceny podle kalkulačního vzorce 

10. krok 

Pro prodej se upraví vypočtená cena na tržní pomocí koeficientu trhu 

Tab. 1-1 Kalkulační postup ceny stavební práce 

 

2.2.3 Pomůcky pro kalkulaci 

 Cenové pomůcky – databáze normativů a oceňovacích podkladů 

 Kalkulační software 

 Katalogy směrných cen stavebních prací a ceny dodavatelů stavebních prací 

 Technické normy a technologické postupy 
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Vstupní údaje pro kalkulace cen mohou být vlastní, podle publikací a softwaru. [1] 

 

 

 

2.3 Kalkulace nákladů na pořízení materiálu 

2.3.1 Kalkulace dopravních nákladů 

Dopravní náklady 

      Náklady na dopravu materiálu od dodavatele na skládku na staveništi. 

Kalkulační vzorec 

      Výpočet nákladů pomocí metody úplných nákladů. Kalkulační jednice je km 

dopravní vzdálenosti. [1 str. 95] 

Náklady na pořízení a provoz dopravního prostředku 

Náklady na provoz hmoty 

Mzdy posádky vč. Sociálního a zdravotního pojištění 

Režie 

Zisk 

Sazba dopravních nákladů vypočtená 

Koeficient trhu 

Sazba dopravních nákladů tržní 

DPH 

Sazba dopravních nákladů fakturovaná 

 

Individuální kalkulace 

      Provádí se z vlastních nákladů. Náklady se vhodně stanoví jako normativy a 

kalkuluje se podle kalkulačního vzorce. 

Kalkulační porovnání 
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      Provádí se porovnáním s kalkulací, která je technicky a výkonově porovnatelná. 

Většinou s položkou, pro kterou již byla sazba vypočtena. [1] 

 

 

Identifikační kód 

      Vymezuje druh, typ a výkon dopravního prostředku. Dá se stanovit vlastním 

systémem třídění nebo pomocí třídníku trhu. Kód je důležitou součástí databáze 

evidence dopravních prostředků. 

Pořizovací cena a náklady dop. prostředku  

      Pořizovací cena se skládá z ceny pořízení, za kterou byl zakoupen a z poplatků 

spojených s jeho pořízením. Náklady jsou opravy, údržba a provozní hmoty, které 

zaručují provoz prostředku. 

Kalkulační roční odpis dop. prostředku 

      Část pořizovacích nákladů za rok. Nebere se ohled na to, zda byl nebo nebyl 

prostředek v provozu a velikost výkonu. Roční odpis se vypočte pomocí normativu ze 

stanovené základny: 

roční odpis = normativ x základna 

                                               Kč         =        %        x     Kč 

 

 

normativ v % = 
1

ž𝑖𝑣𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣 𝑙𝑒𝑡𝑒𝑐ℎ
 𝑥 100 

                                                            

      Tento vtah platí pouze pro proporcionální odepisování. Pro progresivní a degresivní 

odepisovaní je normativ pro každý rok rozdílný. [1] 
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Základna může být: 

 pořizovací cena s poplatky spojené s pořízením 

 zůstatková cena – hodnota prostředku po odpisech 

 cena, za kterou je možné odepisovaný dopravní prostředek znovu pořídit 

 kombinovaná cena – technické úpravy a nárůst cen na konečnou úroveň 

Opravy 

      Průměrné roční náklady na opravy a údržbu prostředku. Stanoví se podle vztahu 

nákladů na opravy za rok k předem zvolené základně. Ta je obvykle stejná jako u 

odpisů 

normativ = 
1𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑦 𝑧𝑎 𝑟𝑜𝑘 𝑣 𝐾č

ž𝑖𝑣𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣 𝑙𝑒𝑡𝑒𝑐ℎ𝑧á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛𝑎 𝑣 𝐾č
 

 

 Náklady na provozní hmoty 

      Náklady na množství hmot, které spotřebuje provoz dopravního prostředku. Pro 

kalkulaci se sestaví reprezentanti jednotlivých druhů, kteří spotřebovávají provozní 

hmoty. Množství spotřeby se stanoví pomocí normativů spotřeby v m.j. na ujetý km. 

Náklady na opotřebení pneumatik se kalkulují s ohledem na předem stanovenou 

životnost a jejich množství. 

náklad na provozní hmoty = norma spotřeby x jednotková cena 

                                   Kč/km                 =          m.j./km        x          Kč/m.j. 

 

náklad na pneu = 
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑛𝑒𝑢 𝑥 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎

ž𝑖𝑣𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣 𝑢𝑗𝑒𝑡ý𝑐ℎ 𝑘𝑚
 

 

Kč/km = 
𝑘𝑢𝑠 𝑥 𝐾č/𝑘𝑢𝑠

𝑘𝑚
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Roční časový fond provozu dop. prostředku 

      Počet hodin provozu podle kalendářního fondu sníženého o prostoje. Za prostoje se 

považují svátky, soboty a neděle, opravy, údržby a další prostoje pro směny délky 8 

hodin.  

Počet ujetých km 

      Plánovaný počet ujetých km za rok podle plánovaného ročního časového fondu. 

Mzdy posádky stroje 

      Náklady podle hodinové mzdy pracovníka a nákladů na sociální a zdravotní 

pojištění. Stanoví se na hodinu a na ujetý km. 

Režie 

      Náklady, které vznikají užíváním dopravního prostředku. Režie se vypočte jako 

nepřímý náklad pomocí přirážky z předem plánované základny. 

Zisk 

      Kalkulovaný objem zisku na plánované období. Výpočet je pomocí přirážky 

z předem kalkulované základny. [1] 

 

 

2.3.2 Kalkulační postup 

 

Individuální kalkulace Kalkulace porovnáním 

1. krok 

Přidělení identifikačního kódu podle třídníku 

2. krok 

Popis (typ, výkon) Popis a vyhledání porovnatelné položky 

podle popisu 

3. krok 

Zvolení kalkulačního vzorce, určení druhu 

nákladů 

Zjištění kalkulačního vzorce porovnatelné 

položky 

4. krok 
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Určení normativu a základny pro výpočet 

odpisu, opravy a údržby  

Porovnání normativů a upravení rozdílů 

5. krok 

Výpočet jednotlivých nákladů na pořízení a provoz 

6. krok 

Výpočet ročního kalendářního fondu 

provozu ve dnech a v hodinách 

Porovnání ročního kalendářního fondu 

provozu ve dnech a v hodinách, upravíme 

rozdíly 

7. krok 

Výpočet nákladů celkem na pořízení a provoz na ujetý km 

8. krok 
 

Sestavení reprezentanta provozních hmot a 

normativy spotřeby provozních hmot a 

určíme jejich jednotkové ceny 

Porovnání reprezentanta, normativy hmot 

a jejich jednotkové ceny, rozdílné nahradit 

vlastními  

9. krok 

Výpočet nákladů na jednotlivé provozní hmoty a sumu nákladů celkem 

10. krok 

Výpočet dopravních nákladů na km včetně provozních hmot 

11. krok 

Sestavení posádky dop. prostředku podle 

profesí, stanovení mzdového tarifu 

Porovnání posádky podle profesí a 

mzdového tarifu, v případě rozdílů 

nahradit vlastními údaji 

12. krok 

Výpočet nákladů na mzdy u profesí v Kč/h a v Kč/km 

13. krok 

Stanovení přirážky režie a zisku včetně 

základen pro výpočet 

Porovnání přirážek režie a zisku včetně 

základen pro výpočet, v případě rozdílu 

nahradit vlastními údaji 

14. krok 

Výpočet přirážkové kalkulace režie a zisku 

15. krok 
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Výpočet sazby celkem jako sumy nákladů a zisků 

16. krok 

Sazbu upravit koeficientem trhu na tržní podmínky 

17. krok 

Pro fakturaci při pronájmu k ceně kalkulovat DPH 

Tab. 1-2 Kalkulační postup ceny nákladů dopravních 

 

 

2.3.3 Pomůcky pro kalkulaci 

 normativní databáze 

 ceníky dodavatelů provozních hmot 

 kalkulační software 

 ceníky sazeb konkurence [1 str. 94] 

 

2.3.4 Kalkulace na pořízení materiálu 

Náklady na pořízení materiálu 

      Náklady spojené s dopravou, manipulací a skladováním. 

Skladovací náklady 

      Všechny náklady spojené s prostorem, ostrahou a znehodnocením materiálů 

v důsledku skladování. 

Zásobovací náklady 

      Všechny náklady spojené se zajištěním materiálu, nálady při manipulaci, fakturace. 

Kalkulační sazba pořizovacích nákladů 

      Kalkulované náklady na pořízení v Kč na m.j. materiálu. Pro cenové kalkulace se 

stanoví jako průměrná sazba na průměrnou dopravní vzdálenost a reprezentanta dop. 

prostředku. Vypočítá se vztahem: 

sazba = 
𝑑𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑧𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑛íℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑢 𝑥 𝑝ř𝑒𝑝𝑟𝑎𝑣𝑛í 𝑣𝑧𝑑á𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡

𝑚𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣í 𝑙𝑜ž𝑒𝑛í 𝑝ř𝑒𝑝𝑟𝑎𝑣𝑜𝑣𝑎𝑛éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢
 x 

přirážka 
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sazba = 

𝐾č

𝑘𝑚 
𝑥 𝑘𝑚

𝑚.𝑗.
 

 

2.3.5 Kalkulační postup 

1. krok 

Stanovení reprezentanta: určení dopravního prostředku, stanovení průměrné dopravní 

vzdálenosti a přepravovaného množství na jednu jízdu pro jednotlivé materiály 

2. krok 

Vymezení druhu a rozsahu společných nákladů spojených s pořízením materiálů – 

zásobovací, skladovací 

3. krok 

Stanovení výše přirážky pro výpočet společných nákladů postupem pro přirážkové 

kalkulace 

4. krok 

Výpočet sazby v Kč/m.j. materiálu 

Tab. 1-3 Kalkulační postup ceny nákladů na pořízení materiálu 

 

 

2.3.6 Pomůcky pro kalkulaci 

 normativní databáze 

 kalkulační software 

 ceníky sazeb konkurence [1 str. 95] 
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2.4 Kalkulace nákladů na inženýrskou činnost 

2.4.1 Základní pojmy 

Inženýrská činnost 

      Odborná činnost pro přípravu a výstavbu stavebních objektů. Zahrnuje také 

konzultace a poradenskou činnost. Cena v Kč/hod zahrnuje náklady i zisk. 

Individuální cenová kalkulace 

      Výpočet ceny z vlastních nákladů a požadovaného zisku podle kalkulačního vzorce. 

Obecný tvar vzorce: 

Přímý materiál 

Přímé mzdy 

Ostatní přímé náklady 

Režijní náklady 

Subdodávky 

Zisk 

Hodinová sazba v Kč vypočtená 

 

Kalkulace porovnáním 

      Výpočet ceny inženýrské činnosti v Kč/hod s promítnutím změn v nákladech a 

výkonech. 

Koeficient trhu 

      Vztah mezi vypočtenou sazbou a sazbou trhu. 

2.4.2 Kalkulační postup 

      Metodou úplných nákladů. Náklady se kalkulují na kalkulační jednici. Provádíme 

pomocí 2 typů formulářů. Kalkulací průměrné ceny inženýrské činnosti nebo Kalkulací 

ceny inženýrské činnosti. [1] 
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1. krok 

Sestavení popisu činnosti, přidělení identifikačního kódu pro databáze evidence 

2. krok 

Sestavení kalkulačního vzorce definováním nákladů a zisku 

3. krok 

Výpočet přímých nákladů na rok 

4. krok 

Stanovení ročního kalendářního fondu pracovní doby 

5. krok 

Přepočet ročních přímých nákladů na hodinu výkonu pracovníka 

6. krok 

Výpočet ročních nepřímých nákladů 

7. krok 

Přepočet ročních nepřímých nákladů na hodinu výkonu pracovníka a výpočet kalkulační 

přirážky 

8. krok 

Stanovení požadovaného objemu zisku za rok 

9. krok 

Přepočet zisku na hodinu výkonu pracovníka a výpočet kalkulační přirážky 

10. krok 

Výpočet ceny jako součet nákladů a zisku 

11. krok 

Úprava ceny koeficientem trhu na tržní úroveň pro fakturaci 

Tab. 1-4 Kalkulační postup ceny nákladů na inženýrskou činnost 

 

2.4.3 Pomůcky pro kalkulaci 

 evidence vlastních nákladů 

 ceníky konkurence 
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 ceníky dodávaných materiálů a služeb 

 vlastní normativní databáze [1] 
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3 CENA STAVEBNÍHO DÍLA 

3.1 Souhrnný rozpočet 

3.1.1 Definice pojmu 

      Sestavuje investor pro výpočet celkové ceny stavebního díla. Zahrnuje všechny 

náklady stavebního díla, stavby nebo stavebního objektu počínaje přípravou, 

provedením a předáním uživateli, investorovi nebo objednateli. Procesy jsou rozděleny 

do jednotlivých kapitol – hlav. Podle charakteru procesu je zvolen postup ocenění.  

Náplň a forma souhrnného rozpočtu se vyvíjí podle podmínek vznikajících na 

stavebním trhu a není ustálená. [3] 

3.2 Členění celkových nákladů stavby: 

 projektové a průzkumné práce – zahrnují činnost projektanta stavby autorský 

dozor, projekty demolic a demontáží, geologický průzkum a dokumentace, 

geodetické a kartografické práce 

 provozní soubory – dodávka a montáž strojů, zařízení, nářadí, spojeného 

funkčně se stavebním objektem 

 stavební objekty – pořízení a dodávka stavebních objektů včetně dodávky 

materiálů a prací 

 stroje a zařízení nevyžadující montáž na stavbě – stroje a zařízení, které 

nejsou součástí provozních souborů ani stavebních objektů, nevyžadují montáž 

 umělecká díla – pokud jsou nedílnou součástí staveb 

 vedlejší náklady spojené s umístěním stavby – náklady na zařízení staveniště, 

provozní vlivy, ztížené dopravní podmínky, doprava zaměstnanců dodavatele na 

pracoviště a zpět, náklady vznikající z titulu prací na chráněných památkových 

objektech. 

 práce nestavebních organizací – patenty a licence pro výstavbu, vytyčování 

geodetické sítě, vysazování trvalých prostorů, sadů, vinic, chmelnic 

 rezerva – umožňuje promítání změn cen vstupních materiálů, mezd nebo 

umožní navýšení ceny při rekonstrukcích 

 ostatní náklady – platby za odnětí půdy zemědělské výrobě, nájemné za 

pozemky, nákup pozemků  
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 vyvolané investice – příspěvky jiným investorům, náklady na nepoužité 

alternativy projektů, náklady na výkup hmotného majetku určeného k likvidaci 

 provozní náklady na přípravu a realizaci staveb – příprava staveniště, 

stavební dozor, převzetí stavby, vybudování zařízení staveniště, koordinace 

prací jednotlivých subdodavatelů, poskytování zednické a ostatní výpomoci 

 [3 str. 56] 
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Obr. 2-1 Cena stavebního objektu z pohledu investora a dodavatele 
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3.3 Cena stavební části stavebního objektu 

3.3.1 Rozpočet 

      Cenu skladebně oceněním konstrukčních prvků nazýváme rozpočet. Rozpočet je 

nejrozšířenějším typem ceny. V rozpočtu obvykle vznikají základní náklady, vedlejší 

náklady, další náklady. Struktura rozpočtu závisí především na účelu, pro který je 

rozpočet zpracováván, na míře podrobnosti dokumentace stavby a na použitých 

oceňovacích podkladech. 

      Z hlediska účelu je rozpočet zpracováván pro dodavatele jako nabídková cena 

stavebního objektu včetně vedlejších nákladů. Pro investora je zpracováván jako 

orientační a předběžná cena stavebního objektu včetně vedlejších nákladů nebo je 

vytvořen pro smluvní jednání. 

      Z hlediska podrobnosti dokumentace stavby je zpracováván podle toho, jaký prvek 

se stanoví jako kalkulační jednice. Jednice může být stavební objekt, technologická 

etapa, skupinový prvek a konstrukční prvek. 

      Z hlediska oceňovacích podkladů může investor i dodavatel využívat vlastní cenové 

podklady nebo převzaté cenové podklady. [3] 
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Obr. 2-2 Vazba mezi stupněm podrobnosti dokumentace a oceňovacím podkladem 
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3.3.2 Rozpočtové ukazatele 

      Slouží ke zjednodušení rozpočtování (zejména pro cenovou nabídku), staveb a jejich 

provádění, a k ohodnocení činnosti při zpracování časového plánu (síťového grafu) 

stavby. [3] 

      Využití RU spočívá v porovnání nových objektů s již realizovanými. Proto musí 

ukazatele mít stanovenou vhodnou měrnou jednotku. 

 účelové – 1 bytová jednotka, 1 žák, 1 lůžko atd. 

 technické – m
3
 obestavěného prostoru (OP), m

2
 zastavěné plochy (ZP), m

2
 

užitné plochy atd. 

      RU jsou zpracovány v katalozích vydávány odbornými organizacemi. Pro 

zhotovitele je vhodné mít vlastní rozpočtové ukazatele. Přibližné rozpočtové náklady 

stavebního objektu stanovíme podle vztahu: 

RU = 
𝑍𝑁

𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑆𝑂
  

 

jednotka RU je (Kč/m.j.SO) 
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3.3.3 Rozpočet stavebního objektu 

 

Obr. 2-3 Struktura stavebního rozpočtu 

 

 

      Rozpočet sestavený s využitím jednotkových cen se nazývá položkový. Položkové 

rozpočty se sestavují pro stavební objekty, provozní soubory, objekty zařízení 

staveniště. Rozpočet stavebního objektu obsahuje základní náklady (ZN), vedlejší 

náklady (VN) a kompletační činnost. [3] 
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3.3.4 Základní náklady 

 práce HSV (hlavní stavební výroba) 

 práce PSV (přidružená stavební výroba) 

 dodávek a montáží 

 subdodávkami 

      Náklady prací HSV a PSV jsou stanovovány na základu výkazu výměr těchto prací 

a ocenění jednotkovými cenami stavebních prací (S), cenami specifikací, hodinovými 

zúčtovacími sazbami (HZS). Náklady dodávek a montáží jsou oceňovány cenami 

montážních prací (M). [3] 

      Řazení prací dle výkazu výměr je na práce HSV, práce PSV, montážní práce. 

V TSKP se řadí stavební práce dílů a řemeslných oborů následovně: 

 

 

Tab. 2-1 Rozdělení prací HSV a PSV 
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Montážní práce jsou dány tradičním číslováním dříve platných montážních celků. 

 

Tab. 2-2 Rozdělení práce montážní 

 

3.3.5 Vedlejší náklady 

      Zohledňují konkrétní podmínky výstavby. Jsou označovány jako náklady spojené 

s umístěním stavby (NUS). Vyjadřují se procentuálními sazbami ze základních nákladů 

(ZN). 

Jedná se o tyto druhy nákladů: 

 zařízení staveniště 

 provozní vlivy 

 extrémní klimatické podmínky 

 ztížené dopravní podmínky 

 individualizace nákladů mimostaveništní dopravy 

 

3.3.6 Sestavení rozpočtu 

      Postup při sestavení rozpočtu je podle následujících kroků: 
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Základní náklady: 

 sestavení výkazu výměr 

 ocenění výkazu výměr cenami z katalogů za položky 

 součinem výměry a jednotkové ceny u každé položky se získávají základní 

náklady těchto položek 

 současně se vypočítá u každé položky hmotnost, která slouží pro výpočet 

přesunu hmot 

 výpočet základních nákladů jednotlivých stavebních dílů 

 rekapitulace základních nákladů HSV a PSV 

 ceny subdodávek 

Vedlejší náklady 

Náklady kompletační činnosti 

Krycí list rozpočtu stavebního objektu se základními údaji a výslednou 

rozpočtovou cenou. [3] 
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Tab. 2-3 Krycí list rozpočtu 
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Tab. 2-4 Rekapitulace rozpočtu s popisem prací a dodávek včetně ocenění 
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Tab. 2-5 Výkaz výměr prací HSV 
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Tab. 2-6 Výkaz výměr prací PSV 
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3.4 Rozpočtový software 

      Pro usnadnění práce zhotovitelé používají rozpočtové softwary. Mezi poskytovatele 

softwaru patří ÚRS Praha, a s. (KROS plus, KROS 4), RTS Brno, a. s., (BUILDPower) 

a Callida, s. r. o., (Callida). Ve své práci jsem se rozhodl pracovat v softwarovém 

programu KROS 4. Pro tuto volbu jsem se rozhodl na základě kvality a dostupnosti 

programu. V programu KROS 4 jsem dělal podstatnou část své bakalářské práce, a 

proto jsem se rozhodl zabývat výhradně tímto programem. [7] 

 

3.4.1 KROS 4 

      Program KROS 4 je přímým nástupcem programu KROS plus. Nový software 

zaručuje plnou kompatibilitu s nejnovějšími operačními systémy. Stavební software 

KROS 4 je určen pro tvorbu rozpočtů, kalkulací stavebních prací a sledování stavební 

zakázky. Obsahuje kompletní podobu Cenové soustavy ÚRS a je schopen pracovat s 

jakoukoliv jinou databází cen stavebních prací.  

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

plánování nákladů až po realizaci. Je určen pro stavební firmy, investory, projektanty, 

rozpočtáře a další účastníky stavebního řízení. Software má pravidelně aktualizovanou 

databázi Cenové soustavy ÚRS. [7] 
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4 ODMĚŇOVÁNÍ, MZDY, PLATY 

4.1 Odměňování za práci 

      Za vykonanou práci náleží zaměstnanci odměna. Ta má motivovat zaměstnance a 

dát mu pocit, že je součástí týmu. Firma si uvědomuje a uznává jeho hodnotu. Systém 

odměňování je individuální záležitostí každého podniku, instituce, organizace.  

[2 str. 33] 

4.2 Pracovněprávní vztahy 

      Pracovněprávní vztahy se mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vyvíjejí a mohou 

se občas vyhrotit. Jako preventivní ochrana se uzavírají smlouvy v zájmu udržení smíru. 

Například: 

 Generální dohoda – uzavírá ji Rada pro sociální dialog na nejvyšší úrovni, 

vláda + zaměstnavatelské svazy + odbory 

 Kolektivní smlouva – podniková úroveň, uzavírá ji vedení podniku a podniková 

odborová organizace 

 Smlouvy se zaměstnancem – na úrovni jednotlivce, uzavírá ji vedení podniku 

se zaměstnancem 

V uvedených smlouvách se podle typu a působnosti upravuje: 

 politika zaměstnanosti 

 mzdová politika 

 sociální politika 

Mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vznikají pracovněprávní vztahy jako: 

Pracovní poměr  

 pracovní smlouvou 

 volbou 

 jmenováním 

Dohodou 

 o provedení práce 

 o pracovní činnosti 
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4.3 Mzdy a druhy mezd 

Mzda 

      Je to cena práce. Podle zákona o mzdě je mzda peněžité plnění nebo plnění peněžité 

hodnoty poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, a to podle její: 

 složitosti, odpovědnosti a namáhavosti 

 podle obtížnosti pracovních podmínek 

 pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků [2] 

      Mzda je tvořena mzdovým tarifem a dalšími (pohyblivými) složkami platu jako je 

osobní ohodnocení, prémie, odměny a příplatky. 

Plat 

      Je definovaný stejně jako mzda. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci plat podle 

zákona, příslušného nařízení vlády, kolektivní smlouvy a vnitřního platového předpisu. 

Zaměstnanci, jichž se zákon týká, jsou placeni ze státního rozpočtu. 

Plat tvoří: 

 platový tarif – stanoveny pro všechny zaměstnance měsíční částkou 

 příplatky a další složky platu – osobní příplatek, příplatek za vedení, za 

zastupování, za noční práci, za práci v sobotu a neděli atd. 

Druhy mezd 

 mzda časová 

 mzda úkolová 

 mzda podílová 

 mzda smíšená (kombinovaná) 

4.3.1 Časová mzda 

      Vypočítá se jako součin mzdového tarifu nebo základního platu a odpracované 

doby. Uplatňuje se především u pracovníků, u nichž jsou vytvořeny technické a 

organizační podmínky pro stabilní výkonnost. Dále také pokud jsou pracovníci 

vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu, kde není možné použití úkolových mezd. Pokud 

uplatnění jiné mzdové formy je nehospodárné. A v případě, že technické a organizační 

podmínky práce a různorodost práce neumožní předem určit technologický a pracovní 

postup. 

Výočet: 

Časová mzda = počet odpracovaných hodin x hodinová mzda 

                             Kč          =                      h                      x          Kč/h 

 

4.3.2 Úkolová mzda 

      Vypočítá se jako součin množství vykonané práce, normy času a mzdového tarifu. 

Určuje se jako tarifní mzda za skutečně odpracovanou dobu, zvýšená o mzdu za 
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zvýšený výkon při překračování výkonových norem nebo snížení při neplnění. 

Uplatňuje se na pracovištích, kde lze spolehlivě evidovat a kontrolovat množství a 

kvalitu práce nebo kde převažuje zájem na plnění ukazatelů výkonů. 

Ve stavebnictví se dělí na: 

 individuální úkolová mzda 

 kolektivní úkolová mzda 

 přímá úkolová mzda 

 degresivní úkolová mzda 

 progresivní úkolová mzda 

 akordní úkolová mzda 

  

4.3.3 Podílová mzda 

      Určuje se podílem stanoveným v procentech z peněžně vyjádřených výkonů, tržeb 

nebo obratu dosaženým jednotlivcem nebo kolektivem za určené období. Uplatňuje se 

na pracovištích, kde lze výkon měřit a kontrolovat souhrnnými ekonomickými ukazateli 

nebo kde pracovníci samostatně organizují svoji práce a využití pracovního času. 

4.3.4 Smíšená mzda 

      Bývá uplatňována jako smíšená úkolová mzda nebo smíšená podílová mzda. Poměr 

časové a úkolové složky určí organizace s přihlédnutím ke kvalitě, k výkonu 

pracovníka. 

4.3.5 Pohyblivá složka mezd 

Prémie, odměny, osobní ohodnocení, další mzda (plat) [2] 
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5 PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ OBJEKTY V ČR 

5.1 Druhy památkově chráněných území 

      Jsou rozděleny podle stupně ochrany a charakteru památky.  

 Kulturní památka 

 Památková rezervace 

 Památková zóna 

 Památková ochranné pásmo 

 

5.2 Kulturní památka 

5.2.1 Národní kulturní památka 

      Národní kulturní památka (NKP) je kulturní památka, která je nejvýznamnější 

součást kulturní bohatství národa. Vláda ČR prohlašuje objekty za národní kulturní 

památky. Pouze s vládním souhlasem je možné NKP vyvézt mimo území české 

republiky. Seznam těchto památek je zveřejněn v Ústředním seznamu kulturních 

památek. V roce 2013 byl počet národních kulturních památek 272. Na začátku roku 

2017 se počet těchto památek vyšplhal na více než tři sta. Praha má největší zastoupení 

(50), na druhém místě se nachází Brno s velkým odstupem (10) a třetí je Olomouc (5). 

[4] 

5.2.2 Kulturní památka 

      Za kulturní památku považujeme movitou věc, nemovitou věc nebo jejich soubor, 

který má přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. Považuje se 

za doklad historického vývoje, životního stylu a prostředí. Patří sem památky od 

nejstarších dob až po současnost a zahrnuje revoluční, historické, umělecké, vědecké a 

technické hodnoty. Kulturní památky vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky a 

také se zapisují do Ústředního seznamu kulturních památek stejně jako NKP. [5] 
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 Nemovité kulturní památky 

      V roce 2016 bylo evidováno 40 346 památek tohoto charakteru. Do tohoto počtu 

jsou započteny i památky, které již zanikly nebo ztratily hodnotu, ale ochrana z nich 

stále nebyla sňata. Takových památek je přes tři tisíce. Památky mohou být jednotlivé 

budovy nebo plastiky, ale často to jsou i komplexy (Pražský hrad, Vyšehrad) nebo 

soubory související objekty, které mohou zasahovat do více území, obcí a okresů.  

 

 Movité kulturní památky 

      Tento druh památek tvoří nejpočetnější část památkového fondu České republiky, i 

přestože jejich seznam není veřejně přístupný. Je zde velká škála druhu památek jako 

např. malířská, sochařská a umělecká díla, hudební památky, technická díla – vozidla, 

letadla, plavidla, architektonické články, archeologické objevy a mnoho dalších. Ani 

Národní památkový úřad nezná přesný počet movitých kulturních památek, jelikož je 

evidence neustále transformována. Počet by se měl zhruba blížit sto tisícům.  

 

 Vyhlašování a rušení ochrany 

      Kulturní památku vyhlásí ministerstvo kultury buď z vlastního podnětu, nebo na 

návrh. Ten může podat jakýkoliv subjekt. Ministerstvo musí projednat návrh s krajským 

a obecním úřadem. Dále pak musí informovat vlastníka věci o podnětu či návrhu i 

v případě zamítnutí, aby se mohl také vyjádřit. Věc podléhá zákonné ochraně před 

zásahem vlastníka. Ten je na vyzvání povinen předložit dokumentaci a informace o věci 

a povolit její prohlédnutí.  

      Zrušit status může ministerstvo kultury z mimořádně závažných důvodů. Zrušit ho 

může na žádost organizace, která prokáže právní zájem nebo z vlastního podnětu. 

Zároveň také na žádost vlastníka věci. [4] 

 

5.2.3 Památka místního významu 

      Je status pro památky, které jsou menšího významu než kulturní památky. Návrh 

poslance Romana Procházky definuje památku místního významu jako „hmotný doklad 
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lidské činnosti, jehož hodnota je významná pro oblast, kde se nachází“. Památky 

prohlašuje obec usnesením zastupitelstva a do 20 dnů od přijetí usnesení ho musí poslat 

památkovému ústavu kvůli zapsání do památkového fondu.  Předpokládá se, že do této 

kategorie by měli patřit drobné památky, jako jsou kříže, morové sloupy, pomníky, 

pamětní desky, význačné náhrobky či hrobky, kašny, sochy a podobné. [5] 

 

5.3 Památková rezervace 

      Vyznačují se především kompaktní, historickou zástavbou s velkým podílem 

architektonických staveb. Z nichž mnohé jsou nemovitými kulturními památkami. Mají 

dochovaný historický půdorys a zástavbu v původních objemech a tvarech. Včetně 

tvarů střech a podílu vegetační složky. Tato místa vyžadují přísnou a důslednou 

ochranu. 

      Dále se dělí na městské památkové rezervace (MPR), vesnické památkové rezervace 

(VPR), archeologické památkové rezervace (APR) a ostatní památkové rezervace 

(OPR). 

 Městská památková rezervace 

      Jedná se o historickou část města, v níž se dochovali budovy (soubory budov) nebo 

městská infrastruktura (kašny, sochy) bez výrazných stavebních zásahů z nové doby. 

Tyto památky jsou chráněny na základě uměleckohistorického průzkumu a jsou 

chráněny nejen jednotlivé stavby, ale i půdorys, panorama, urbanistická struktura apod. 

 Vesnická památková rezervace 

      Stavby lidového charakteru. Jako například vesnice, dělnické kolonie, předměstské 

čtvrti s lidovou architekturou. Musí být zachována urbanistická struktura území. 

 Archeologická památková rezervace 

      Vyznačují se historickou zástavbou bez výrazných novodobých stavebních zásahů. 

Mají velký podíl archeologických památek. Obvykle jsou dochovány historické 

půdorysy, zástavby v původních objemech a tvarech. Předmětem ochrany jsou ale i 

plochy a objekty, prostorová skladba, materiály apod. 

 Ostatní památkové rezervace 
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      Jedná se o takový případ, který nelze zařadit do žádných ze zmiňovaných kategorií. 

[5] 

 

5.4 Památková zóna 

      Je typ památkového území v České republice, kterému ministerstvo udělilo 

zvýšenou památkovou ochranu. Jedná se o menší ochranu, než je památková rezervace. 

Území sídelních útvarů nebo jejich částí se zpravidla vyznačují zachovalou půdorysnou 

osnovou a strukturou s nižším podílem dochovaných staveb. Např. historické jádro nebo 

zástavba kolem náměstí. Památkovou zónou může být i historické prostředí nebo 

krajina. Musí však vykazovat určité významné hodnoty. Chráněny jsou nejen kulturní 

památky, ale i jejich objekty a plochy jako uliční síť, urbanistická struktura a podzemní 

prostory. Dále také panoramata s dominantami, historické zahrady a parky.  

Dále se dělí na městské památkové zóny (MPZ) a vesnické památkové zóny (VPZ). [9] 

 

 Městská památková zóna 

Historický významná část města. Prostředí s architektonickými soubory, nemovitými 

kulturními památkami, strukturou pozemků, pozemními komunikacemi, vodními toky a 

plochami, které vykazují významné kulturní hodnoty. Orgány státní památkové péče 

mohou stanovit podmínky, které omezují stavební a jiné úpravy v zóně. 

 

 Vesnická památková zóna 

Vykazuje významné kulturní hodnoty jako historické prostředí nebo část krajinného 

celku. Má méně památek než vesnická památková rezervace. [4] 

 

5.5 Památkové ochranné pásmo 

      Nemovitá kulturní památka, národní kulturní památka a památkově chráněná území 

patří mezi ochranné pásmo. Památková péče může regulovat stavební činnosti a další 

zásahy, aby nebyly porušeny nebo ohroženy hodnoty tohoto území. Např. 

panoramatické a dálkové pohledy. 
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5.6 Ochrana kulturní památky 

      Právní předpis upravující v České republice ochranu kulturních památek je Zákon č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 

361/1999 Sb. ve znění zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 

132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., 

zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního 

soudu ČR č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb. a zákona č. 

158/2007 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 1988. Hned v § 1 je deklarován zájem 

státu na ochraně kulturních památek. Dále jsou specifikovány povinnosti, které by měl 

stát i vlastník kulturní památky plnit za účelem ochrany kulturního dědictví. [10] 

      Povinnosti stanovené vlastníkovi kulturní památky zákonem o státní památkové péči 

představují omezení vlastníkových práv zakotvených v § 123 zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Vlastník kulturní památky je podle § 9 

zákona o státní památkové péči povinen o svoji kulturní památku pečovat – udržovat ji 

v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo 

odcizením. Užívat ji může pouze tak, aby ji užíváním nepoškozoval, tedy pouze 

způsobem, který odpovídá technickému stavu, památkové hodnotě a významu kulturní 

památky. Povinnost pečovat o svou kulturní památku a chránit ji nese vlastník na své 

náklady. V § 14 výše uvedeného zákona jsou specifikovány možné zásahy, se kterými 

se můžeme v rámci zachování kulturního dědictví setkat a to: 

 Obnova (údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava kulturní 

památky) 

 Oprava (odstranění následků poškození nebo opotřebení - například doplnění 

chybějící části střešní krytiny) 

 Rekonstrukce (konstrukční a technologické zásahy přinášející změnu 

technických parametrů nebo změnu její funkce kulturní památky - například 

adaptace objektu továrny na restauraci) 

 Restaurování (vztahuje se na výtvarné umění, jedná se souhrn výtvarných, 

uměleckořemeslných a technických prací, které zachovávají původní strukturu) 
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 Údržba (odstranění nežádoucích změn vyvolaných užíváním - například nátěr 

fasády domu) 

 Jiná úprava (definována jako modernizace budovy při nezměněné funkci - § 9 

odst. 1 vyhlášky č. 66/1988 Sb.). „Modernizace budovy při nezměněné funkci“ 

je taková úprava kulturní památky, při které se její části nahrazují modernějšími 

částmi, zvyšuje se její vybavenost nebo se rozšiřuje její využitelnost, a to aniž se 

mění její funkce (například zavedení ústředního topení namísto lokálního 

vytápění kamny, adaptace půdy činžovního domu pro obytné účely apod. [6] 

5.7 Národní památkový ústav 

      Národní památkový ústav (dále jen NPÚ) byl zřízen rozhodnutím Ministerstva 

kultury dne 1. ledna 2003 na dobu neurčitou jako státní příspěvková organizace. Je 

odbornou organizací státní památkové péče s celostátní působností podle § 32 zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. NPÚ má celostátní působnost a vystupuje 

v právních vztazích svým jménem. Sídlem NPÚ je Praha 1 – Malá strana, Valdštejnské 

náměstí 3/162, PSČ 118 01. 

Hlavní činnost NPÚ lze rozdělit na 2 části: 

 výzkum a vývoj, jakož i odborné a metodické činnosti usměrňující péči o 

památky ve vlastnictví a správě jiných subjektů a o památkově chráněná území 

 péči o soubor zpřístupněných kulturních památek, zejména státních hradů a 

zámků, které jsou v přímé správě NPÚ, mimo to také poskytuje metodickou 

pomoc dalším vlastníkům zpřístupněných památek 

Nadřízené orgány NPÚ: 

      Nadřízeným orgánem je Ministerstvo kultury. Může nastat situace, kdy bude 

potřeba podat odvolání proti rozhodnutí NPÚ. Odvolání je možno podat ústně do 

protokolu nebo písemně a to poštou, emailem nebo osobně. 

Organizační členění NPÚ: 

      Člení se na ředitelství (GnŘ) a územní pracoviště. Podle předmětů činnosti jsou 

územní odborná pracoviště pro výkon odborné památkové péče a uzemní památkové 

správy pro správu památkových objektů. Činnost NPÚ v celostátní územní působnosti 

je zajišťována prostřednictvím generálního ředitelství. [5] 
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Obr. 4-1 Pracoviště Národního památkového ústavu 

 

5.7.1 Aktivity NPÚ v ČR 

 zajišťuje poradenské služby vlastníkům památek 

 vykonává odborný dohled při realizaci oprav, úprav a údržby 

 sleduje, navrhuje a vyhodnocuje technologické způsoby oprav kulturních 

památek včetně použitých materiálů 

 podílí se na přípravu a realizaci grantových programů krajských úřadů na úseku 

památkové péče 

 zpracovává odborná vyjádření k opravám, změnám a úpravám kulturních 

památek architektury a stavitelství, nemovitostí a pozemků v památkových 

rezervacích, zónách a ochranných pásmech 

 shromažďuje informace o historických a novodobých technologiích a 

materiálech pro opravy a restaurování kulturních památek 

 zpracovává památkové průzkumy a  rozbory památkově chráněných území  

 organizuje a zajišťuje odbornou vydavatelskou činnost, organizuje workshopy, 

konference a semináře 

 provádí odborné zpracování, dokumentaci a evidenci archeologických nálezů [9] 
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 připravuje podklady pro zpracovávání informací o kulturních památkách 

s mezinárodním statusem 

 zajišťuje postupnou digitalizaci údajů o památkách a památkově chráněných 

územích [9] 

. 
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6 VYBRANÉ KULTURNÍ PAMÁTKY 

6.1 Špilberk 

      Špilberk je hrad a pevnost tvořící dominantu města Brna. Leží v centru města v části 

Brno-střed. Je prohlášen národní kulturní památkou a patří k objektům Muzea města 

Brna. [8] 

 

6.1.1 Historie 

      Hrad byl založen v polovině 13. Století na nevysokém, zato poměrně skalnatém 

vrchu nad historickým centrem města Brna. Jeho zřizovatel moravský markrabě a český 

král Přemysl Otakar II. Jej koncipoval jako oporu panovnické moci a důstojné sídlo 

vládců Moravy. Nejstarší písemné záznamy o hradu se vztahují k létům 1277-1279. 

V těchto záznamech se dozvídáme o konání sněmu v prostorách hradní kaple a jméno 

kopce. Název získal hrad právě z původního pojmenování kopce. Hrad byl vystavěn 

v gotickém slohu, ale v 17. Století se z něj stala barokní pevnost.  

      Hrad byl koncipován jako královský hrad, ale čeští panovníci Špilberk navštěvovali 

jen příležitostně. To platilo i o Karlu IV, jehož první manželka byla Blanka z Valois 

(pozdější královna). Moravská markraběnka zde pobývala po nuceném odchodu 

z Prahy.  

      Až za vlády Jana Jindřicha a poté jeho syna Jošta se stal hrad sídlem moravských 

markrabat. Toto období trvalo ale pouze šest desetiletí a je považováno za 

nejvýznamnější pro hrad Špilberk. Poté za vlády Zikmunda ztratil již natrvalo hrad 

rezidenční funkci a stal se vojenskou pevností. 

      Od doby co se stala ze Špilberku pevnost, zde sídlil Viktorín z Poděbrad (syn 

Jiřího). Hrad byl obléhán v roce 1469 uherským králem Matyášem z Konvína, na jehož 

stranu se přidalo i město Brno a hrad po několika měsících dobyli. Tím Matyáš získal 

vládu na Moravě.  

      Od 15. Století začíná chátrání hradu. Hrad byl opětovně zastavován a dočasní 

držitelé o údržbu nedbali. Aby čeští stavové zabránili tomu, aby se hrad dostal do cizích 

rukou, tak ho raději sami koupili. Potom se rozhodli ho prodat městu. To trvalo jen do 

doby, než jej zkonfiskoval císař Ferdinand II. Během třicetileté války hrad opět chátral. 

Ke konci války se ale opět ukázal jeho význam. V letech 1643-1645 se hrad ocitl pod 
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vojenskou okupací švédských vojsk. Opevnění hradu a města se rychle zdokonalovalo a 

opravovalo. To vyústilo k odolání tříměsíčního dobývání švédskými vojsky. Švédské 

přesile čelil plukovník Raduit de Souches. I díky tomu byl hrad přebudován na 

nejmohutnější a nejvýznamnější barokní pevnost na Moravě. Citadela s městem tvořila 

jednu pevnostní soustavu. Poté hrad odolal i vojskům pruského krále Fridricha II. 

      V roce 1783 nechal císař Josef II přebudovat zrušené pevnostní vězení na civilní 

věznici určenou pro nejtěžší zločince. Kromě staršího pevnostního vězení byly 

přebudovány i kasematy. Celkem bylo v přebudované věznici možno umístit až 200 

vězňů. V dolních patrech kasemat byli nejhorší vězni odsouzeni na doživotí. 29 kopek 

bylo sbito ze silných trámů a prken, k nimž byli vězni trvale přikováni. V nadzemních 

prostorách se objevovali i političtí vězni. Pro Špilberk byl nejvýznamnějším vězněm 

italský vlastenec a básník Silvio Pellico. Ten zde strávil 8 let a díky své knize „Mé 

žaláře“ proslavil špilberskou věznici po celé Evropě. 

      V roce 1959 opustila Špilberk posádka československé armády a tím skončila jeho 

vojenská funkce.  O rok později se stal hrad sídlem Muzea města Brna. V současnosti je 

lákadlem pro turisty a konají se zde kulturní a hudební akce nebo divadelní festivaly. [8] 

 

6.1.2 Popis zámku 

      Z původního gotického hradu 13. – 15. Století se dochovalo poměrně málo, pouze 

v jeho východním křídle. Nejvíce se dochovaly některé prostory v přízemí včetně 

průjezdu se sedilemi. V dochovaných prostorách nalezneme původní žebrové klenby a 

patrový portálek, který vede z pavlače do prostoru královské kaple. Po rozsáhlých 

stavebně historických průzkumech byla odsouhlasena rekonstrukce Zdeňka Chudárka 

mezi lety 1995-2000, která dala východnímu křídlu dnešní „gotickou“ podobu. Došlo ke 

zvýšení celého křídla a střešní konstrukce. Díky tomu se změnila silueta Špilberku. 

Archeologický průzkum odhalil část základů mohutné válcové věže.  

      Barokní pevnostní přestavbu dnes připomíná především z větší části dochovaný 

vnitřní fortifikační systém – hradby s bastiony a kurtinami, zděné příkopy 

s vestavěnými kasematy, dále přízemní kasárenské a další objekty přistavěné na 

parkánu po celém obvodu k vnější zdi středověkého hradu kolem poloviny 18. Století. 

Součástí pevnostního systému byly i studna v západní části nádvoří, prohloubená 

z původních 40 metrů na 114 metrů, a přilehlá cisterna. [8] 
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      Rekonstrukce bohužel odstranila vše ze středověkého hradu. Pouze část východního 

křídla zůstala zachována. Hrad Špilberk dostal podobu, kterou má dodnes. Ani změny a 

poměrně velké úpravy německou armádou příliš nezměnili vzhled. Změny se objevili 

spíše v interiérech a historizujících detailech. Navenek hrad pouze architektonicky 

sjednotili díky menším dostavbám a doplňkům. Teprve až rekonstrukce východního 

křídla před novým tisíciletím zaznamenala podstatnější zásah do podoby, které jsou 

známé z rytin, obrazů a fotografií. [8] 

 

6.2 Pivovar Starobrno 

      Pivovar se nachází na Starém Brně. Je součástí nizozemské pivovarské společnosti 

Heineken. Produkce piva Starobrna je 914 000 hl za rok.  

 

6.2.1 Historie 

      Právo vařit pivo udělil Brnu král Václav I. Roku 1243. Roku 1323 vzniká 

cisterciácký klášterní pivovar. Klášter, který byl nazýván „klášter králové“, postavil 

pivovar, který byl součástí klášterních hospodářských budov. Nikdy nepodléhal 

pravomoci brněnských konšelů. 

      V roce 1872 Mandel a Hayek staví moderní pivovar. Nachází se zhruba na místě, 

kde se dnes nachází hlavní provoz podniku. Ročně se vyrábělo cca 50 000 hl piva. 

V roce 1930 se pivovar stává největším na Moravě. V roce 1994 pivovar v privatizaci 

kupuje rakouská pivovarnická skupina BBAG. V roce 2003 se Starobrno dostalo do 

jedné z největších distribučních sítí piva. Zařadila se do portfolia značky Heineken. 

V roce 2008 je uvedena do provozu nová varna, jedna z nejmodernějších v Evropě. [11] 

  

  

6.2.2 Popis pivovaru 

      Pivovar Starobrno tvoří soubor několika objektů. Největší dominantu tvoří hala na 

výrobu piva. Na tu je napojen sklad pro usnadnění manipulace se sudy a dohromady 

tvoří budovu ve tvaru L. Uvnitř je místo pro nakládání nákladních automobilů určených 

k distribuci sudů. Místo uzavírá z druhé strany obchod se zbožím. Mezi obchodem a 
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halou je brána, kudy nákladní automobily cestují. Za skladem se nachází nádvoří pro 

letní festivaly a různé akce. Před obchodem se nachází ulice Pivovarská a za ní je 

postavena pivnice a restaurace. Objekty jsou spojeny pod zemí pro jednodušší distribuci 

piva. Pivovar s restaurací jsou také situovány do tvaru L a nachází se u nich nádvoří. 

[11] 

 

6.3 Zámek Dukovany 

      Zámek, který byl vystavěn roku 1970, se nachází v severní části obce Dukovany 

v okrese Třebíč. Jedná se o jednopatrový, raně klasicistní zámek s bočními 

hospodářskými křídly. Je chráněn jako kulturní památka ČR.  

 

6.3.1 Historie 

      V roce 1970 nechala zámek přestavit z malého zámečku tehdejší majitelka 

Dukovan, hraběnka Marie Brigita Malabaile-Canalová. Brněnský stavební mistr Jan 

Amon nechal poté zámek přestavit do jednoduchého pozdně barokního stylu 

s klasicistními prvky. Jako například portik hlavní budovy, úpravu fasád a interiérů a 

výstavbu bočních hospodářských křídel. 

      Zámek sloužil sociálním účelům. Byla zde veterinární ordinace nebo školicí 

středisko. V roce 1989 připadl zámek obci. Pro tu ale znamenal velkou finanční zátěž a 

proto se ho rozhodla prodat. Stalo se tak v roce 2015 třebíčskému podnikateli Richardu 

Horkému. Ten se zavázal smluvně do rekonstrukce zámku investovat 30 milionů korun. 

Na zámku je nyní i hotel a restaurace. 

6.3.2 Popis zámku 

      Zámek tvoří jednopatrová budova obdélníkového půdorysu. V ose delších stran 

vystupují rizality završené štítem (část průčele stavby, která z líce vystupuje po celé 

výšce). Před rizalit severního vstupního průčelí vystupuje portikus (předložená sloupová 

hala) s balkónem. K severnímu průčelí se připojují hospodářská křídla ve tvaru U, což 

vytvoří prostor dvora. Fasáda zámku je členěna pomocí kodrovaných říms a lizén.  

      Interiér má v místnostech většinou plochý strop. V patře se nachází společenský sál 

se stěnami a stropem pokrytými malbou antických božstev a hrdinů. [12] 
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      U zámku se nachází přírodní krajinářský park, vzniklý přeměnou barokní 

zahrady.[12] 
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7 ROZPOČET VYBRANÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK 

A POROVNÁNÍ POLOŽEK ROZPOČTU 

7.1 Postup praktické části 

      Podařilo se mi získat ve spolupráci se stavební firmou RK-Mont s.r.o. 3 zakázky, 

které spadají pod tituly „chráněných památek“. Nejprve se zabývám hradem Špilberk, 

poté Pivovarem Starobrno a v závěru zámkem v Dukovanech. Rozpočty pro tyto 

zakázky byly vytvořeny v roce 2007. Bylo mi umožněno nahlédnout do všech podkladů 

ze získaných zakázek. Rozpočty vytvořeny v MS Excel mně byly poskytnuty 

v elektronické podobě. Rozpočty jsou součástí přílohy pod názvy Spilberk_2007, 

Starobrno_2007 a Dukovany_2007. K sestavení rozpočtu jsem použil program KROS 4. 

Postupoval jsem položku po položce a vytvořil nový rozpočet, který odpovídá ceně, za 

kterou by se rekonstrukce v roce 2017 prováděla. Přílohy pod názvy Spilberk_2017, 

Starobrno_2017 a Dukovany_2017. Avšak identifikační kód se u většiny položek 

neshodoval s kódem, který byl uveden v původní zakázce. Proto jsem musel položky 

hledat „manuálně“, a to pomocí zadávání názvů prací a materiálů a jejich různými 

modifikacemi, abych v softwarovém programu KROS 4 získal položku, kterou hledám. 

Program KROS pozná ve vyhledávání položek název, pouze pokud je slovní spojení, 

slovo nebo jeho část, napsaná přesně ve tvaru, v jakém je v databázi. Pokud se 

v původním rozpočtu jednalo o položky s m.j. typu soubor, např. elektroinstalace, 

vzduchotechnika atd., tak s cenou nebylo manipulováno. U položek, které byly 

vytvořené firmou, nebo které nebyly blíže specifikované, jsem se rozhodl použít 

koeficient, který odhaduje cenu zakázky v různých letech. Použil jsem proto tabulku 

Přehledu vývoje průzkumných ukazatelů od roku 1971 do roku 2015, abych našel 

koeficient ceny, jehož součinem by se navýšila cena položky. Pro mnou hledaný rok 

2007 byl ukazatel 1,045. Tímto koeficientem jsem tedy navýšil položky, které byly 

nedohledatelné. Po aktualizování cen u všech položek jsem se dostal na aktuální cenu, 

kterou jsem porovnal s cenou původní. Cena vytvořená v softwaru KROS 4 zahrnuje 

pouze HSV, PSV a montáž, tudíž není navýšena o DPH. 

      Po zkompletování rozpočtů, jsem prověřil každou položku. Vybral jsem ty, které se 

pohybovaly cenou výrazně vysoko nebo nízko, a porovnal jsem je s cenami za položky 

z dnešní doby. Zároveň jsem položky prozkoumal a navrhnul práci nebo materiál, který 
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by splnil funkci stejně, nebo lépe, ale kvůli speciálním požadavkům nemohl být použit. 

Není možné zajistit 100% přesnost porovnávání, jelikož firma kalkuluje s firemními 

cenami, které mi neposkytla. Pravděpodobně by to ani nebylo možné, jelikož zakázky 

tohoto typu často vyžadují vlastní položky, které předem nejsou v databázi softwaru 

připraveny. Proto jsem použil orientační ceny v programu KROS 4. V dnešní době je o 

zakázky památkových typů zájem. Firmy se díky tomu snaží jít s cenami na samé dno 

ziskovosti. V důsledku toho se dají orientační ceny považovat za přijatelné a obsahují 

malou odchylku.  

      Ve vypracování mé bakalářské práce se zabývám každým památkovým objektem 

samostatně. Nejprve předkládám informace o stavbě, náplň rekonstrukce na dané 

památce a nakonec se věnuji jednotlivým položkám. Nejprve je zobrazena položka 

práce nebo materiálu, která byla použita na rekonstrukci. Poté je další, poukazující na 

orientační cenu v programu KROS 4. U položky je v následujícím pořadí zleva 

zobrazen: identifikační kód, název, m.j., množství, cena za jednotku a celková cena. Na 

konci každé památky se zabývám porovnáním rozpočtových cen z roku 2007 a 2017 a 

vyhodnocením, jaký měl na tuto památku vliv status „chráněné památky“. 
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7.2 Špilberk 

 

Obr. 6-1 Hrad Špilberk 

 

Adresa: Brno, Jihomoravský kraj 

Status: Národní kulturní památka 

Název práce: Rekonstrukce přízemní a podzemní části hradu 

Náplň práce: Vyzdění příček a překladů, betonáž podlahy, zateplování a úprava 

omítek 

Doba trvání: 9 měsíců 

Cena zakázky: 2 793 968 Kč 

 

V roce 2007, kdy proběhla rekonstrukce, byla cena rozpočtu 2 793 968 Kč. Kalkulace, 

kterou jsem vytvořil, se vyšplhala na 2 864 468 Kč. Ceny zdiva a betonu se za tu dobu 

zvýšily, ale například položky jako izolace nebo úpravy povrchu zůstaly cenově stejné. 

V ojedinělých případech dokonce menší. 
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7.2.1 Porovnání cen – hrad Špilberk 

Cihly 

Firma měla za úkol vyzdít zeď ze starých cihel plných gotických, tzv. „gotických 

buchet“. Gotické cihly se od klasických cihel plných pálených liší rozměrem. Místo 

nynějších 290x140x65 mm má gotická cihla 275x125x80. Cihly gotické se dnes již 

nevyrábí a nedají se koupit. Proto firma měla za úkol cihly při bourání zachovat a 

opracovat, aby je mohla znovu použít. V rozpočtu byly gotické cihly naceněny jako 

plné pálené. Můžeme si všimnout, že cena za m
3 

je tudíž dražší. 

 

 

Stavba byla prodražena o více než 100 tisíc korun. 

 

Valená klenba 

Jedná se o klenbu, která je z CPP (cihel plných pálených) a její rozpětí přesahuje 2m. 

Jelikož se jednalo o klenbu, která byla blízko vstupu, tudíž na viditelném místě, tak se 

muselo postupovat velice opatrně. Výsledný dojem měl zanechat podobu dobové 

klenby. V rozpočtu nebylo uvedeno, jakým způsobem má být vystavěná. Cena má 

nejblíže k valené klenbě tl. 290, takže se můžeme domnívat, že je to pravděpodobně 

tento způsob zdění. Ceny za měrnou jednotku se pohybují o téměř 400 – 1000 Kč níže 

než bylo kalkulováno. 

 

 

Stavba byla prodražena o 8 až 30 tisíc korun.   
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Doplnění a oprava kleneb 

Klenby byly doplněny a opraveny původním gotickým zdivem. Při opravě musela být 

maximální opatrnost. Opět není známa přesná tloušťka. Je zřejmé, že gotické cihly 

vzhledem ke svému původu a jedinečnosti mají až téměř 3x větší hodnotu. Na ploše o 

2,5 m
2 

se nám cena znatelně liší. 

 

 

Stavba byla prodražena o 2,5 – 3 tisíce korun. 

 

Omítka vnitřních stropů 

U omítek stropů byl požadavek, aby omítka byla rákosovaná. Přesněji řečeno, aby strop 

byl potažen pletivem rákosovou rohoží v jedné vrstvě. Tento požadavek byl vznesen 

kvůli zachování dojmu historie budovy. Ovšem tímto požadavkem se nám zakázka 

značně prodraží. Firma má ve své položce rákosovou rohož zahrnutou včetně štukové 

omítky. Pro přehlednost jsem rozdělil omítku nejprve na štukovou, jelikož ta by byla 

podkladem pro všechny typy pletiva, poté na jednotlivé ceny pletiv. Rákosová rohože je 

ze všech položek pletiv nejdražší. Jeho cena za měrnou jednotku se pohybuje o více než 

100 Kč oproti ostatním. 

 

 

+ 
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Stavba byla prodražena o 14 tisíc korun. 

 

 

7.2.2 Zhodnocení 

U rekonstrukce Špilberku došlo k prodražení stavby zhruba o 140 tisíc korun. 

Prodražení došlo zejména v práci týkající se gotických cihel. Vzhledem k tomu, že 

zakázka byla rozpočtem stanovena na 2 793 968 Kč, tak se nejedná o příliš velké 

prodražení v rámci památkově chráněných objektů. Je to ale zároveň způsobeno tím, že 

prováděné práce byly buď betonáže, nebo se nacházely na méně viditelných místech. 

Z tohoto důvodu zůstává historický dojem zachován a ceny se drží pouze na ceně práce 

a materiálu bez zvláštních požadavků. 
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7.3 Pivovar Starobrno 

 

Obr. 6-2 Pivovar Starobrno 

 

Adresa: Brno, Jihomoravský kraj 

Status: Městská památková rezervace 

Název práce: Rekonstrukce varny 

Náplň práce: Výkopy, betonáž podlah, sloupů, montáž varny, omítky, kanalizace, 

elektřina 

Doba trvání: 14 měsíců 

Cena zakázky: 3 480 464 Kč 
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U pivovaru se rozdíl ceny téměř neprojevil. Původní cena rozpočtu byla 3 480 464 Kč. 

Cena podle aktuálního KROSu je 3 484 802 Kč. Prodražily se zemní práce, skladování 

a přesun materiálu. Ovšem velké ušetření přišlo v oblasti opravy omítek. 

 

 

7.3.1 Porovnání cen – pivovar Starobrno 

Bednění stropů 

V pivovaru se provádělo bednění stropů pomocí ztraceného bednění z vln 

s pozinkovaným plechem. V původní zakázce se jedná o vlny 50 mm. V programu se 

nenachází vlna s tímto rozměrem. Proto jsem porovnal všechny tloušťky. I přesto, že 

můžeme vidět plech s vlnou 92 mm, tak je cena výrazně nižší od použitého materiálu.  

  

 

Stavba byla prodražena o 5,5 – 9 tisíc korun. 

 

Odstranění podkladů 

V následujících položkách sice není díky množství tak výrazně vyšší cena. Ovšem 

z pohledu ceny za jednotku by v případě většího množství bylo prodražení markantní.  

 

Odstranění podkladu z kameniva těženého 

 

 

Stavba byla prodražena o 1 tisíc korun. 

 

Odstranění podkladu z betonu prostého 
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Stavba byla prodražena o 5 tisíc korun. 

 

Odstranění podkladu živičného 

 

 

Stavba byla prodražena o 600 korun. 

 

Vyspravení podkladu štěrkopískem 

 

 

Stavba byla prodražena o 1 tisíc korun. 

 

Oprava vnitřních omítek 

U opravy omítek na rozdíl od ostatních položek nám vzniklo výrazné zlevnění stavby. 

Firma poskytla v rámci množství zakázky slevu, která se při objemu zakázky ukázala 

jako velice výrazná. A to v případě hladkých oprav stropů a štukových oprav stěn. 

 

Oprava omítek stropů 

 

 

Stavba byla zlevněna o 42 tisíc korun. 

 

Oprava omítek stěn 
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Stavba byla zlevněna o 87 tisíc korun. 

 

Oprava vnějších omítek 

U vnějších omítek byla naceněna oprava vnějších vápen. Štukových omítek složitosti 2 

do 20%. Z rozpočtu však není zřejmé, zda ve zkratce „vápen.“ se jedná o vápennou 

nebo vápenocementovou. Vápenná se používá stále položka s 20 % opravou, ale u 

vápenocementové se dnes již kalkuluje s položkami 10 % nebo 30 %. Proto zde 

porovnám obě možnosti. 

 

Vápenná omítka 

 

 

Stavba by byla zlevněna o 54 tisíc korun. 

 

Vápenocementová omítka 

 

 

Zde se nachází 2 možnosti. Buď se nám stavba prodraží o 3 tisíce, nebo se nám stavba 

zlevní o téměř 55 tisíc korun. 

 

Vybourání otvorů 

Zde se nám cena také zvýší nepatrně vzhledem k malému počtu bouraných otvorů. U 

této práce byl kladen důraz na opatrnost, jelikož byly bourány otvory blízko velice 
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drahých přístrojů v řádech milionů korun. Navíc se dnes uvádí v kalkulaci tl. max. do 

600 mm. 

 

 

Stavba byla prodražena o 1 tisíc korun. 

 

 

7.3.2 Zhodnocení: 

Rekonstrukce pivovaru Starobrno stála 3 480 464 Kč. Zde jsou položky, které stavbu 

prodražily, ale zároveň se zde vyskytly i položky, které naopak stavbu velmi zlevnily. 

Firma měla velké slevy u dodavatelů omítek, díky jejich dlouhodobé spolupráci a 

množstevní slevě. Dalo by se říct, že hlavně díky těmto slevám firma zakázku vyhrála. 

Stavba se prodražila v rámci památkových úprav o 16 tisíc korun. V porovnání 

s celkovou cenou jde o malou sumu, ovšem nutno dodat, že tak malá cena je způsobena 

tím, že u prodražených položek bylo velmi malé množství. Pokud by se jednalo o práce 

v rozsahu stovek m.j., tak by cena vzrostla. Naopak u rekonstrukce pivovaru došlo ke 

zlevnění zakázky o 183 tisíc korun. To sice také není v porovnání s celkovou cenou 

závratné, ale i zde bylo hodně výkopových a betonážních prací, které nezahrnovaly 

žádné speciální úpravy a zacházení. 
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7.4 Zámek Dukovany 

 

Obr. 6-3 Zámek Dukovany 

 

Adresa: Dukovany, kraj Vysočina 

Status: Kulturní památka 

Název práce: Adaptace zámku Dukovany 

Náplň práce: Kompletní rekonstrukce obou pater zahrnující zemní práce, bourání 

a betonáže podlah, zateplení budovy, fasáda, omítky, 

elektroinstalace, vzduchotechnika, oprava střechy 

Doba trvání: 45 měsíců 

Původní cena 

zakázky: 

47 043 991 Kč 

Nová cena 

zakázky: 

48 761 762 Kč 
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Zámek Dukovany považuji za hlavní část mé praktické práce. Rozpočet se skládal 

z více než 350 položek. Rozpočet obsahoval velké množství položek, které byly blíže 

nespecifikované nebo byly vytvořeny firmou a obsahovaly práci s materiálem 

dohromady. Tyto položky jsem rozdělil na více částí. V případě, že program KROS 4 

nenabízel použitý materiál, rozhodl jsem se materiál vytvořit. Rozpočet zámku byl 

v roce 2007 stanoven ve výši 47 043 991 Kč. Tato cena zahrnuje pouze HSV, PSV a 

montáž. Vytvořený rozpočet pro rok 2017 byl stanoven na 48 761 762 Kč. Po 10 letech 

by stejná zakázka stála o zhruba 1,7 milionů korun více. V důsledku inflace a krize, 

kterou si stavebnictví prošlo, by se dle mého názoru cena nezvedla o tolik.  

 

Restaurátorské průzkumy a záměry 

U památkově chráněných objektů je nutné provést restaurátorské průzkumy a záměry. 

 

Stavba byla prodražena o 50 tisíc korun. 

 

Mozaika 

Na zámku byla tvořena dlažební cesta z Mozaiky. Byl kladen důraz na konkrétní typ 

msteriálu, a to na mozaiku dlažební štípanou. U ostatních uvedených typů platí stejné 

parametry jako u štípané. 1 tuna mozaiky pokryje 8,5 m
2
. V případě zámku se jednalo 

v přepočtu okolo 50 m
2
 plochy, pokud vezmeme v úvahu i ztratné. Kdyby se jednalo o 

dláždění nádvoří nebo cesty, tak by se cena za štípanou mozaiku výrazně prodražila. 

 

 

Stavba se prodražila o 4 – 6,5 tisíce korun 

 

Podsyp štěrkopískem 
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Jedná se o podklad pro komunikaci. Nepodařilo se mi však zjistit, proč se použila tak 

velká frakce kameniva. Pod podlahy by stačila frakce, která je mnohem jemnější. Pokud 

se jedná pouze o komunikaci, která bude zatížená pouze lidským faktorem, tak by 

stačila frakce 4-8. Pokud by se jednalo o větší namáhání v podobě osobních aut, tak by 

mohla stačit frakce kameniva 8-16. Ceny těchto dvou frakcí se pohybují výrazně níže. I 

při zvolení frakce 16-32 se položka materiálu pohybuje o 300 Kč méně, než použitý 

materiál. 

 

 

Stavba se prodraží o 30 tisíc korun. 

 

Násyp keramzitu pod podlahy 

Podlahy byly podsypány lehkým keramickým kamenivem (keramzitem). Ovšem i zde 

se dalo ušetřit, pokud by se jako podsyp použil popílek, který by mohl splňovat 

požadované vlastnosti a ušetřil by tak spoustu peněz. Dnešní cena keramzitu se 

pohybuje níže, než tomu bylo v době výstavby. Je to pravděpodobně i díky tomu, že 

dnes je více možností podsypu podlah. 

 

 

Stavba byla prodražena o 10 - 44 tisíc korun. 

 

Cihelná dlažba 

Další položkou je cihelná dlažba. Zde se v ceně ani tak neprojevuje materiál jako 

takový, ale spíše způsob jeho položení. Před 10 lety bylo pokládání na maltu nejčastější 

a nejtypičtější řešení. Dnes se používají velice často lepidla. Nebylo zjištěno, zda byl 

přímo vznesen požadavek na kladení cihelných dlaždic do malty. Pokud ne, dalo by se 

ušetřit spousta peněz. V původní položce je zahrnut i materiál. U současných je materiál 

kalkulovaný jako samostatná položka, ke které se přičítá práce.  
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+ 

 

Stavba byla prodražena vzhledem k výhodnějším způsobům lepení o 56 – 62 tisíc 

korun. 

 

Bourání dlaždic 

Firma měla za úkol vybourat dlaždice v celku, aby je později mohla znovu použít. Tato 

činnost byla velice pracná a hlavně časově náročná. Položka není bohužel úplně 

jednoznačně vysvětlená, proto porovnávám více druhů práce, kterým by popis 

odpovídal. Přesto je zřejmé, že cena za jednotku od firmy je mnohonásobně vyšší než 

všechny ostatní práce. 

 

 

Stavba byla prodražena o 56 – 65 tisíc korun. 

 

Vyvěšení a zavěšení kovových křídel vrat 

Opět další položka, u které byla opatrnost na prvním místě. Vrata měly historický 

význam, což se promítlo i na ceně. 

 



77 

 

 

Stavba byla prodražena o 2 tisíce korun. 

 

Izolace proti vodě hydroizolační těsnící hmotou 

U zámku byla použita hydroizolační těsnící hmota Aquafin 1K. Není specifikováno, zda 

je stěrka použita pro svislou nebo vodorovnou konstrukci. Proto uvádím oba typy. U 

obou je vidět, že se cena pohybuje o dost níže, než u uvedené práce, což ve výsledku 

udělá obrovský rozdíl v ceně. 

 

 

Stavba byla prodražena o 121 – 126 tisíc korun. 

 

Izolace proti tlakové vodě textilií 

U této položky se nám v průběhu let zvedla nepatrně cena za práci. Ovšem vzhledem 

k současné době došlo k prodražení díky použitému materiálu. Nyní lze pořídit textilii 

s větší šířkou a za poloviční cenu. 

 

 

Stavba byla prodražena o 17 tisíc korun. 

 

Fasádní polystyrenová deska 

Zde došlo k výraznému prodražení opět díky vybranému materiálu. Firma použila 

polystyrenové desky tloušťky 50 mm. Cena za m
2
 je vyšší o téměř sto korun. Fasáda se 

bude dělat na velké ploše, tudíž cena za polystyren bude v porovnání s navrhovaným 

polystyrenem mnohem vyšší. 
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Stavba byla prodražena o 128 tisíc korun. 

Montáž stropnic + desky cementotřískové  

Při montáži stropnic byla cena navýšena kvůli zvýšené pracnosti. Můžeme si všimnout, 

že cena je skoro 3x vyšší než běžná. Zároveň i zvolené cementotřískové desky Cetris by 

se daly dnes pořídit za výrazně nižší cenu, než tomu bylo tehdy. U Cetrisové desky 

tloušťky 10 mm by cenový rozdíl nebyl ještě tak markantní. Ovšem u desky o tloušťce 

12 mm se cena za m
2 

pohybuje i o sto korun méně, a to na velké ploše udělá rozdíl. 

Rozeberu zde položky po jedné. Nejprve práci, poté materiál. 

 

 

Stavba byla prodražena o 35 tisíc korun. 

 

 

 

Stavba byla prodražena o 5 tisíc korun. 

 

 

 

Stavba byla prodražena o 15 tisíc korun. 

 

Montáž podlahy 

Na zámku byla pokládána keramická režná dlažba na flexibilní lepidlo. Po položení 

dlažby byla nutná impregnace nově položené dlažby. Nebylo zjištěno, zda musel být 

použit konkrétní typ impregnace. V jiném případě by se dalo za položení a impregnaci 

ušetřit. 
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Stavba byla prodražena o 25 tisíc korun. 

 

Kamenná dlažba – repase 

U této položky je velmi těžké odhadnout, co vše je v ní zahrnuto. Firma měla za úkol 

repasovat stávající kamennou dlažbu a opět ji položit. Šlo o historickou kamennou 

dlažbu, která se již dnes nevyrábí. Proto repase musela zanechat dojem, jakoby dlažba 

byla stále z gotického období. Není zřejmé, na jakém podkladu dlažba byla a na jaký 

byla opět kladena. Proto jsem se rozhodl udělat u prací průměrnou nebo vyšší cenu. 

Práce na repasi zahrnovaly rozebrání, očištění a kladení.  

 

 

Stavba byla prodražena o 155 tisíc korun. 

 

Teracová dlažba – repase 

Stejně jako u kamenné dlažby zde byl kladen důraz na opatrnost. Firma sice 

objednávala atypické teracové dlaždice vyráběné v původním vzhledu. Avšak jednalo se 

hlavně o dlažbu, která byla naprosto zničená a nešla zachovat. Jelikož objednaná dlažba 

byla za 1300 korun, mohla si tak firma za repasi nechat zaplatit vysokou cenu.  

 

 

Stavba byla prodražena o 30 tisíc korun. 
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Teracové dlaždice 

Jak již bylo zmíněno v předchozí položce, firma objednávala teracovou dlažbu, která 

byla atypická, ručně vyráběná a byla včetně bordur. Dnes se pohybují dlaždice teracové 

mezi   250 – 400 Kč/m
2
. Jelikož nedokáži odhadnout, jaká dlažba by se do daného stylu 

hodila nejvíce, tak v porovnání použiji průměrnou cenu dlaždic. 

 

 

Stavba byla prodražena o 269 tisíc korun. 

 

Podlahové lišty 

V původní položce je zahrnuta práce i s materiálem. Rozdělil jsem položky na 

samostatnou práci a materiál. V materiálu jsem vybral jednu cenovou položku týkající 

se teracových podlah a druhou, která vyjadřuje použitý materiál. V obou případech je 

cena mnohonásobně nižší než u původní položky. Cena původní položky není vysoká 

kvůli práci, nýbrž materiálu. Soklové lišty z dubu byly objednány s rozměry 100 x 50 

mm, a to v závislosti na velké prostory místností s vysokými stropy. Dalším faktorem 

bylo zachování historie místa.  

 

 

nebo 

 

Stavba byla prodražena o 147 – 157 tisíc korun. 

 

Montáž parketových tabulí 
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Montáž parketových tabulí stavební zakázku prodražila nejvíce. O této položce jsou 

v rozpočtu dosti strohé informace, proto se mohu pouze domnívat o důvodech. 

V technickém listu jsem zjistil, že podlaha byla montována v místnosti, ve které se po 

rekonstrukci vybudovalo fitness centrum. Proto se domnívám, že zde bylo použito 

masivní dřevo, aby mohlo nést zatížení od všech strojů, které budou na tabule působit. 

Rozhodl jsem se pro porovnání zvolit tabule z dubu, jelikož soklové lišty byly také 

z dubu. Ceny ostatního dřevěného materiálu by se také o tolik nelišily. Rozdělil jsem 

opět zakázku na montáž a materiál. Pokud by nebyl kladen důraz na silný a konkrétní 

materiál, kvůli zatížení, tak by se stavba zlevnila v řádech milionů. 

 

 

nebo 

 

Stavba byla prodražena o 2,3 – 2,6 milionů korun. 

 

7.4.1 Zhodnocení: 

Stavba byla prodražena o zhruba 3,6 milionů korun v rámci rekonstrukce chráněného 

objektu. Celá zakázka stála 47 milionů, v důsledku toho je prodražení téměř 8 % 

z celkové ceny. Největší prodražení stavby bylo v rámci podlahy, která se vyšplhala do 

řádů milionů. Stavba byla prodražena také pracemi, ve kterých byla požadována 

maximální opatrnost a zachování původního materiálu. V bakalářské práci jsem 

porovnával položky, u kterých se jednalo o nejznatelnější rozdíly mezi původními a 

současnými cenami. Při porovnání všech položek by se pravděpodobně prodražení 

zvýšilo.  
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8 ZÁVĚR: 

V bakalářské práci s názvem „Rekonstrukce památkově chráněných objektů“ jsem se 

zabýval teoretickou a praktickou částí. Účelem bylo vytvořit 3 rozpočty a u každého z 

nich získat informace o položkách, které se na památkovém objektu výrazně cenově 

lišily. Poté zjistit důvod, který zapříčinil tuto cenu. 

Byl vytvořen rozpočet pro každý památkově chráněný objekt samostatně podle 

aktuálních cen stavebních prací a materiálů. V porovnání s původním rozpočtem se 

celková cena u hradu Špilberk a cena u pivovaru Starobrno výrazně nelišila. Rozdíl se 

vyskytl u zámku v Dukovanech. Vzhledem k velikosti zakázky nepovažuji navýšení 

ceny rozpočtu za nepřiměřené. 

Při porovnání jednotlivých položek došlo v rámci rekonstrukce Špilberku o prodražení o 

140 tisíc Kč, u pivovaru Starobrno o 16 tisíc Kč a u zámku Dukovany o 2,6 milionů Kč. 

U pivovaru je cena zkreslena, jelikož se na zakázce ušetřilo v rámci omítek.  

V rámci bakalářské práce jsem zjistil, že stupeň památkové ochrany nemá vliv na 

prodražení památkově chráněného objektu. Pravděpodobně hrad Špilberk a pivovar 

Starobrno nebyly dostatečně velké zakázky, aby se na nich mohlo cenové prodražení 

více projevit. Jelikož rozpočty obsahovaly položky, které byly sice drahé, ale pouze v 

malém množství. Pouze u zámku v Dukovanech se nacházely položky, které památkově 

chráněnému objektu výrazněji zvedly celkovou cenu. 
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