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ABSTRAKT  

Předmětem bakalářské práce je změna cenové úrovně nabídkového 

rozpočtu u stavebního díla Mateřské školy, která je součást výstavby 

souboru Panorama nad přehradou v Brně. Teoretická část řeší cenovou 

tvorbu u stavebních děl, rozdělení druhů nákladů a strukturu stavebního 

rozpočtu. Praktická část je věnována analýze nabídkového rozpočtu 

u konkrétního stavebního díla a upozorňuje na negativní zisky 

v nabídkovém rozpočtu. Dále řeší detailní rozbory jednotlivých položek 

obsažených ve stavebním rozpočtu a změnou cenové úrovně se snaží 

dosáhnout celkové ziskovosti stavebního díla z pohledu zhotovitele.   

KLÍČOVÁ SLOVA  

Cena, stavební dílo, nabídkový rozpočet, zhotovitel, zisk 

ABSTRACT  

Subject of Bachelor these is a modification of price for offer costing by 

construction of kindergarten, which is integrate to a complex "Panorama 

nad přehradou" in Brno. Theoretical part solves pricing of construction 

work, dividing of unit costs and structure of building costing. The practical 

part analyses offer costing of a concrete construction work and focuses on 

negative profit in offer costing. There is also detailed analysis of individual 

item in construction costing and change of price and on basis of change of 

price try to improve profitability of construction work from the point of view 

of contractor.   

KEYWORDS  

Price, construction work, offer pricing, contractor, profit  
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Úvod  

Bakalářská práce na téma cena stavební zakázky z pohledu zhotovitele má za úkol 

zajistit ziskovost u zhotovitele při realizaci stavební zakázky. Vzhledem k tomu, že 

každé stavební dílo je svým provedením unikátní a nezaměnitelné je nutné 

individuálně posuzovat jeho cenu. Stavební firmy se vlivem výběrových řízení, u 

kterých převažuje jako jediné kritérium nejnižší cena, popřípadě velmi silného 

konkurenčního prostředí u zakázek pro soukromý sektor, snaží stlačit ceny svých 

nabídek na nejnižší možnou hranici i za úkor velmi malého, či negativního zisku. 

Teoretická část bakalářské práce se zabývá tvorbou cen ve stavebních závodech, 

členění jednotlivých nákladů, možnostmi třídění stavební produkce, strukturou 

stavebního rozpočtu a tématy, které se těchto témat dotýkají.  

Praktická část této bakalářské práce se zabývá analýzou nabídkového rozpočtu na 

výstavbu mateřské školy, která je zahrnuta jako jedna z etap výstavby souboru 

Panorama nad přehradou v Brně. U tohoto projektu budeme porovnávat nejen 

změnu ceny stavebního objektu a jednotlivých stavebních dílů, ale provedeme i 

detailnější rozbor jednotlivých položek ve stavebním rozpočtu a jejich celkový vliv 

na cenu a celkovou ziskovost stavebních dílů.  

Cílem je zajistit, aby se rozpočet na výstavbu mateřské školy stal pro stavební firmu 

ziskovým. Tohoto cíle se budeme snažit dosáhnout změnou cenové úrovně na 

ceny aktuálně platné dle RTS tak, aby bylo dosaženo ziskovosti celkového rozpočtu. 

Následně provedeme porovnání cen hlavní stavební výroby před a po změně 

cenové úrovně a zanalyzujeme procentuální změny jednotlivých stavebních dílů 

v porovnání k celkové ceně hlavní stavební výroby. 
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1 Ceny 

1.1 Definice ceny 

Je penězi vyjádřená hodnota zboží. Jedná se o základní kategorii tržní ekonomiky. 

Když se na cenu podíváme ze širšího hlediska, jedná se o všeobecnou kategorii.  Je 

zřejmé, že mzda je cena pracovní síly, nebo že cena úvěru je úrok. Ceny v tržní 

ekonomice tvoří jednotnou soustavu na všech trzích a vzájemně se všechny 

ovlivňují.  [1] 

1.2. Tvorba ceny 

Tvorba ceny závisí na konkrétních okolnostech. Posouzením těchto okolností je 

následně více přihlédnuto k nákladů, orientaci na poptávku nebo konkurenci. Tyto 

tři faktory tvoří magický trojúhelník cenové politiky. [1] 

1.3 Cenová soustava 

Ceny jakýchkoliv směnných procesů v České republice tvoří jednotný celek, který 

nazýváme cenová soustava. Cenové soustavy můžeme hodnotit dvěma způsoby. 

Buď z kvalitativních nebo kvantitativních hledisek.  

 Kvalitativní přístup k hodnocení cenové soustavy: tímto přístupem se 

zaměřujeme na kvalitu, která musí odpovídat postavení cenové soustavy 

v mechanismu národnímu hospodářství. 

 Kvantitativní přístup k hodnocení cenové soustavy: zaměřuje se na celkový 

vývoj cenové hladiny a na vývoj hladin v jednotlivých oblastech národního 

hospodářství a sleduje vývoj úrovně cen výrobků.   

Postavení cenové soustavy je určenou povahou mechanismu národního 

hospodářství. Dále pak rozsahu zásahů státu do tohoto fungování. [1] 
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2 Tvorba cen ve stavebním závodě 
2.1 Orientace cenové tvorby 

2.1.1 Konkurenčně orientovaná cenová tvorba 

Tímto přístupem podřizujeme naši cenu konkurenční ceně. Umožnují nám tak 

odolávat konkurenčnímu tlaku.  

2.1.2 Poptávkově orientovaná cenová tvorba 

Cena je tímto přístupem tvořena podle chování trhu a chování poptávky. Tato 

cenová tvorba bývá kladena v protikladu k nákladovému přístupu. Pro úspěšné 

použití této metody je žádoucí, aby byl zjištěn názor kupujícího na hodnotu 

nabízeného výrobku.  

2.1.3 Nákladově orientovaná tvorba cen 

Stanovení nákladové ceny prošlo určitým vývojem, který započal ve firmách mezi 

roky 1920 až 1940. V těchto letech bylo zjištěno, že tvorba ceny úzce souvisí se 

znalostí vypočítání výrobních nákladů a možností jej přiřadit ke konkrétním 

výrobkům. Jedná se tedy o tzv. kalkulaci. [1] 

Struktura nákladové ceny: 

 
Obrázek 1: Struktura nákladové ceny 

(zdroj: [1]. Vlastní zpracování) 
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2.2 Cenová kalkulace 

Jedná se o postup stanovení ceny v Kč, který je sestavován na předem stanovenou 

kalkulační jednici. Cenová kalkulace se sestavuje na základě kalkulačního vzorce. 

Pro stavební výrobu se používá tento kalkulační vzorec:  

 
Obrázek 2: Kalkulační vzorec 
(zdroj: [2]. Vlastní zpracování) 

Přímé náklady 

 Přímý materiál: jedná se o náklady za materiál, které lze vykalkulovat přímo na 

kalkulační jednici. Jeho množství se stanovuje normou spotřeby. Do pořizovací 

ceny materiálu zahrnujeme cenu prodejní a náklady spojené s pořízením 

materiálu. Ty vznikají v souvislosti s dopravou materiálu a s jeho manipulací při 

nakládání a vykládání. 

 Přímé mzdy: jsou to mzdy pracovníků, kteří se přímo podílejí na výrobě. Jejich 

výkon lze určit na kalkulační jednici.  

 Přímé náklady na stroje: mezi tyto náklady řadíme náklady spojené s pořízením 

stroje, montáží, provozem a demontáží stroje. Podmínkou pro zahrnutí do přímých 

nákladů je možnost stanovení nákladů na jejich provoz přímo na kalkulační jednici. 

Tyto zařízení se přímo podílejí na výrobě.  [2] 

Kalkulační 
vzorec

Přímé náklady
Přímý materiál

Přímé mzdy

Přímé náklady na stroje

Ostatní přímé náklady

Nepřímé 
náklady

Výrobní režie

Správní režie

Zisk

Vypočtená cena
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 Ostatní přímé náklady: jedná se o všechny druhy nákladů, které je možné 

kalkulovat přímo na kalkulační jednici a nebyly zahrnuty v předchozích bodech. 

Může se jednat například o náklady na sociální a zdravotní pojištění.  

Nepřímé náklady 

 Výrobní režie: zahrnují všechny druhy nákladů vznikající při realizaci výroby, které 

ale nelze stanovit na kalkulační jednici. Mezi výrobní režie můžeme zařadit mzdy 

stavbyvedoucích, nebo náklady na nakupované služby, které souvisí přímo 

s výrobou. Tyto režie kalkulujeme obvykle jako přirážkovou kalkulaci pomocí 

předem stanovené sazby ke zvolené základně. Základnou mohou být přímé mzdy 

nebo přímé zpracovací náklady. 

 Správní režie: jedná se o náklady spojené se správou a řízení podniku. V této režii 

jsou zahrnuty mzdy včetně sociálního a zdravotního pojištění správních 

pracovníků.  I tyto režie se obvykle kalkulují přirážkovou kalkulací obdobně jako 

režie výrobní. 

Zisk se stanoví z celkového objemu požadovaného zisku a na jednotlivou 

kalkulační jednici se rozdělí za pomoci přirážek. Lze jej rozdělit také v absolutní 

hodnotě. Tradičně se zisk kalkuluje za pomocí předem stanovené přirážky ke 

zvolené základně. Základnou mohou být zpracovací náklady. Tedy celkové náklady 

snížené o náklady na přímý materiál. [2] 

2.3 Třídění stavební produkce 

Ve stavebnictví v České republice je využíváno klasifikace třídící stavební produkci 

přímo.  Nejčastěji se jedná o tyto klasifikace a třídníky:  

2.3.1 Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy 

Finální produkce je tříděna na stavební objekty a stavební práce. Neřeší však 

opravy a údržby stavebních objektů. Identifikační označení obsahuje 12 číselných 

míst. V první části je klasifikace pěti stupňová.  

Obsahuje tyto stupně: 

 1. stupeň – obor, vyjádřen prvními třemi místy 
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 2. stupeň – skupina stavebních objektů  

 3. stupeň – podskupina 

 4. stupeň – konstrukčně materiálová charakteristika 

 5. stupeň – druh stavební akce 

Dále jsou stavební objekty blíže specifikovány dle oborů, do kterého spadají. Pro 

tyto účely je ve dvanácti číselném kódu vyčleněno 8. až 12. místo. [1] 

2.3.2 Třídník stavebních konstrukcí a prací 

Pomocí třídníku jsou tříděny výsledky stavební výroby do podrobností. Díky nim je 

umožněna návaznost v normativních podkladech.  

Skupina významových dílů se člení:  

 0 – všeobecné konstrukce a práce 

 1 – zemní práce 

 2 – základy  

 3 – svislé a kompletní konstrukce 

 4 – vodorovné konstrukce 

 5 – komunikace 

 6 – úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní 

 7 – práce pomocné stavební výroby 

 8 – trubní vedení 

 9 – dokončovací práce a demolice 

Kód třídníku obsahuje pět významových míst, které mají tento význam: 

 1. místo – skupina stavebních dílů 

 2. místo – stavební díl 

 3. místo – druh konstrukce, popřípadě práce 

 4. a 5. místo – vyčleněno na podrobnější informace [1] 
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3 Náklady 

3.1 Definice nákladů 

„Náklady jsou ekonomickou kategorií, která vzniká v souvislosti s realizací produkce 

nebo činností.“ [1] Tento proces je řízen tak, aby přinesl maximální ekonomický 

prospěch při minimálních nákladech.  

3.2 Druhy nákladů 

Náklady můžeme třídit podle určitých kritérií. Jejich označení je přímo podmíněno 

odvětvím a potřebami produkce.  Stavební produkci třídíme dle těchto hledisek:  

3.2.1 Členění z ekonomického hlediska 

 Celkové náklady (TC - total costs) 

To znamená, že jsou to všechny náklady, které jsou vynaloženy na realizaci určité 

produkce. Mají ucelenou vypovídající schopnost o informacích spotřeby a 

struktuře prostředků.  

 Průměrné náklady (AC – average costs) 

Jsou to náklady potřebné k realizaci jednotky produkce. 

                                                              𝐴𝐶 =                                                           [1] 

Q = objem produkce 

 Mezní  náklady (MC – marginal costs) 

Vyjadřují hodnotu při rozšíření objemu produkce. 

    𝐴𝐶 =                                                             [1] 

Q = změna objemu produkce 

Všechny tyto kategorie jsou nástrojem pro analýzu nákladů s cílem dosažení 

maximální hospodárnosti daného procesu. Je-li MC menší než AC, průměrné 

náklady klesají. Jsou-li naopak mezní náklady větší jak průměrné náklady, pak 

průměrné náklady rostou. 

Pro potřeby řízení a tvorby výsledku rozlišujeme náklady: 
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 výkonů – jsou z hlediska prokazatelnosti bezprostředně identifikovatelné 

s příslušnými výkony (sleduje se materiál, výrobní režie atd.) 

 období – nejsou prokazatelně identifikovatelné a mohou to být odbytové režie, 

správní režie, a to v příslušném období. [1] 

3.2.2   Druhové členění nákladů  

Toto členění sleduje náklady podniku, který zajišťuje např. výrobu, služby nebo 

práce, bez ohledu na účel. Tímto se sleduje hospodářský výsledek, jak pro potřeby 

interní, tak externí. Sledování externích nákladů je nutné vzhledem k povinnosti 

výkaznictví a daňových přiznání. 

Druhové členění dělíme na: 

 Materiální náklady, které jsou zejména materiál pro výrobu, pomocný materiál 

energie, paliva, dopravu, opravy, údržbu a nakupované výrobky. 

 Odpisy – odepisují se základní prostředky i předměty postupné spotřeby. 

 Mzdové a ostatní náklady – jedná se o náklady na mzdy a případné odměny 

zaměstnanců. 

 Finanční náklady – mohou to být úroky z úvěrů, pojistné, pokuty, penále, manka a 

poplatky připadající státu (např. daň ze mzdy). [1] 

3.2.3   Kalkulační třídění nákladů 

Kalkulační náklady se dělí na dvě skupiny – přímé a nepřímé. 

 Přímé náklady jsou všechny náklady, které jsou nutné pro vlastní zajištění výroby 

(např. skupina výrobků, kusy, m2, dávka apod. –  všechny tyto výrobky nazýváme 

jednicemi). 

Vzhledem k tomu, že tyto jednice jsou nezbytné pro objem produkce výroby 

(materiál, práce, služby), bez kterých by nebylo možné vlastní realizací výroby 

zajistit, nazýváme je náklady přímé. 

 Nepřímé náklady zajišťují se nepřímo pro určitou (danou) produkci.  
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Nepřímé náklady se dělí na odvoditelné (např. odpisy zařízení) a náklady, které lze 

jen těžko rozdělit, nazýváme neodvoditelné (správní režie, reklama atd.). Pro 

provedení kalkulace je třeba sestavit kalkulační vzorce. [1] 

3.2.4   Náklady z hlediska podmínek hospodaření 

Z hlediska podmínek hospodaření rozlišujeme kalkulační vzorce na náklady 

jednicové a náklady režijní. 

 Jednicové náklady se mění se změnou množství potřebného materiálu (ceny). 

 Náklady režijní – tyto náklady jsou téměř konstantní a záleží např. na rozsahu 

činnosti firmy. Mohou vzniknout ještě dříve, než je zahájen výrobní proces. 

Dále náklady dělíme na fixní a variabilní. 

                                                 𝑥 = 𝑓 ∗ (𝑟1, 𝑟2)                                                      [1] 

r1 –  náklady fixní,  r2 – náklady variabilní 

 Fixní náklady existují ještě před zahájením vlastní výroby (např. nákup stavebních 

strojů, zařízení budov a hal pro výrobu různých materiálů.) Do fixních nákladů se 

také zahrnují mzdy technických i režijních pracovníků. Proto musí být tyto náklady 

využívány co nejefektivněji, aby se jejich podíl na konečné kalkulaci nepromítal 

nepříznivě do ceny díla. 

Fixní náklady rozdělujeme na volné a využité. Tyto kategorie umožní hodnotit 

výrobní proces. Volné fixní náklady jsou vlastně rezervy, které je třeba využít a tím 

zvýšit hospodárnost produkce. Z toho tedy vyplývá, že v případě změny objemu 

výroby ovlivníme výši průměrných fixních nákladů.    



20 
 

 
Obrázek 3: Bod zvratu 

(zdroj: [9]) 

Fixní náklady jsou ve výrobním procesu v jiném čase, než probíhá vlastní proces. 

Jsou jednak skutečné, nebo předem stanovené.  

 Variabilní náklady se mění v závislosti na množství produkce. 

Změny variabilních nákladů vůči výkonům mohou být: 

o proporcionální = změny nákladů jsou stejné jako změny výkonů 

o nadproporcionální = náklady stoupají rychleji než výkony 

o podproporcionální = náklady stoupají pomaleji než výkony  

Vztah mezi vývojem nákladů a množstvím produkce vyjádříme pomocí ukazatele 

koeficientu KR.  

                                                         𝐾𝑅 =                                                      [1] 

Zn = změna nákladů v procentech, Zp = změna produkce v procentech 

Je-li koeficient KR = 1 jedná se o proporcionální růst nákladů.  

Je-li KR > 1  jedná se o progresivní růst nákladů.  

Je-li 0 < KR < 1  jedná se o degresivní náklady.  

Je-li KR = 0 jedná se o fixní náklady. [1] 
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3.2.5 Dělení dle vynaložených nákladů 

 technologické – souvisí bezprostředně s výrobním procesem. Mezi tyto náklady 

patří: spotřeba materiálu, mzdy pracovníků a opotřebení základních výrobních 

prostředků 

 náklady na řízení výroby – zajišťují výrobní proces jakou jsou řízení podniku, sklad 

a odbyt. [1] 

3.2.6 Náklady z hlediska hospodářských prostředků 

Jedná se o: 

 náklady na pořízení 

 náklady na odbyt 

 náklady na výrobu 

 náklady společenské a individuální  

3.3 Kalkulace nákladů 

Kalkulace nákladů je jedním z rozhodujících nástrojů pro stanovení ceny výrobku 

nebo díla. Správně provedená kalkulace je základní strategií cenové politiky firmy. 

Charakteristika nákladů se dělí na: 

  absorpční – jsou to téměř všechny náklady, které souvisí s výrobou a odbytem 

všech výkonů. Nepřihlíží se zde ke změně objemu výroby. 

 neúplné – k výkonům je nutné přiřadit náklady přímo závislé na jejich změnách. 

Tyto neúplné kalkulace jsou potřebné jako podklad při změnách struktury nebo 

objemu výroby. Neúplné jsou kalkulace dynamické. 

Z pohledu závislosti časové můžeme kalkulaci rozdělit na: 

 předběžné – je třeba je provádět před vlastním zahájením výrobního procesu. 

Počítají s různými druhy nákladů. Dle kvality se předběžné kalkulace rozdělují na 

propočtové (např. zavádění nových technologii při modernizaci, nebo 

neopakovatelné produkce) a na kalkulace rozpočtové. Ty určují náklad v závislosti 

na daném období a objemu produkce. Mohou být dlouhodobé a krátkodobé. Jsou 

podrobnější než propočtové kalkulace. 
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 výsledné – slouží k zjištění skutečných nákladů. Slouží i jako informace pro 

provádění kontroly a struktury nákladů. 

Výslednou kalkulaci můžeme rozdělit hlediska struktury na:  

o Postupnou – vytváří se kalkulace na nižší výrobní stupně, které se 

následně zařadí do vyšších výrobních stupňů.  

o Průběžnou – náklady na jednotlivé stupně výroby se kalkulují společně. 

Lze tedy spočítat například cenu kameniva pro všechny stupně výroby. 

[1] 

4 Stavební zakázka 

Stavební zakázka je dodání prací, výkonů a služeb, které jsou vykonávány za 

účelem vzniku nového stavebního díla, popřípadě úpravy již vzniklého stavebního 

díla. Jako výsledný výstup stavební zakázkou lze chápat realizaci nového 

stavebního objektu, rekonstrukci, modernizaci, či rozšíření stávajícího objektu. 

4.1 Stavební zakázka v soukromém sektoru 

V soukromém sektoru je stavební zakázka vnímána jako individuální zakázka, kde 

investorem je právnická, či fyzická osoba. Vztahy mezi zadavatelem (investorem) a 

dodavatelem (stavební firmou) vyplývají z uzavřených smluv, které se musí řídit 

občanským a obchodním zákoníkem. [3] 

4.2 Stavební zakázka ve veřejném sektoru 

Při zadávání veřejných zakázek se musí zadavatel řídit zákonem číslo 134/2016 

Sbírky, o zadávání veřejných zakázek. Tento zákon nabyl účinnosti 1.10.2016. 

Vlastní investice je vklad do budoucnosti, kde používáme finanční prostředky 

současné, s tím, aby jejich návratnost v budoucnosti byla co nejefektivnější. Proto 

je třeba pečlivě zvážit a řádně připravit celý investiční proces. 

Subjekty na trhu investic jsou: 

 Přímí účastníci (investor, projektant, dodavatel) 

 Nepřímí účastníci (úřady, peněžní ústavy, poradenské firmy aj.) 
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Investor – je právnická nebo fyzická osoba, která stavbu financuje, zabezpečuje 

přípravu, realizaci stavby a většinou je po ukončení díla i vlastníkem. 

Projektant – vytváří projektovou dokumentaci pro různé fáze přípravy, posléze i 

realizační dokumentaci a je zodpovědný za dodržování projektu při vlastní 

realizaci. 

Dodavatel – právnická nebo fyzická osoba pověřená provedením stavebních prací 

a zajištěním stavby. 

Smluvní vztahy – základní právní normou je obchodní zákoník, který mimo jiné 

vymezuje druhy smluv a tím vztahy mezi dodavatelem a investorem. 

Ve stavebních zakázkách se rozlišují následující typy cen: 

 smluvní – je to cena dohodnutá mezi kupujícím (investorem) a prodávajícím 

(dodavatelem). 

 poptávková cena – cena, kterou uvádí investor dle předběžného rozpočtu. 

Při investicích, které realizuje veřejný sektor, je povinností, aby se investor řídil 

zákonem o zadávání veřejných zakázek. Vlastní proces začíná záměrem nebo 

potřebou investora. Každá investice by měla být realizována co nejefektivněji a v 

řádné kvalitě. V řádné kvalitě platí i pro investice, které nemusí být efektivní (tedy 

ani ziskové), ale jsou potřebné např. ve veřejném zájmu. (Investuje-li např. obec 

nové chodníky, osvětlení a další potřebnou infrastrukturu – vodovod, kanalizace). 

Postup pro veškeré investice by měl být velmi podobný, téměř shodný. Investiční 

záměr je třeba provádět vždy. Na základě předběžného projektu a hrubého 

rozpočtu se investor orientuje o potřebném množství finančních prostředků a dle 

rozsahu díla o předpokládané délce realizace celé investice. V případě, že se 

investor rozhodne zakázku realizovat, musí zajistit zhotovení potřebné 

dokumentace, jak pro fázi k zajištění všech povolení pro územní řízení, posléze i 

dokumentaci pro vlastní realizaci. Při veřejných zakázkách se následně vypisuje 

výběrové řízení na dodavatele. Tento proces si může investor zajistit vlastní 

kapacitou pracovníků, kteří mají potřebné znalosti, zkušenosti a dobře znají zákon 

o věřených zakázkách. Většinou však investice, které jsou veřejné (municipalita, 

stát, podniky se státní účastí) vyberou firmu, která tuto činnost provádí na základě 
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smlouvy. Jedná se o administrátora výběrového řízení. Ten na základě požadavků 

investora, svých zkušeností a legislativy, vytvoří podmínky výběrového řízení. 

Tato řízení mohou být podle rozpočtované finanční částky:  

o Podlimitní 

o Nadlimitní 

o Užší výběrové řízení 

Rozhodující je rovněž jaké finanční prostředky jsou k dispozici. V případě že jsou 

poskytovány dotace např. z EU, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva 

zemědělství, nebo z Fondu životního prostředí je třeba dodržovat podmínky, které 

jsou k těmto dotacím stanoveny. V případě získání dotace musí investor zajistit 

dofinancování z vlastních prostředků, která je vyjádřena podílem dotace a vlastní 

finanční částky, a to v procentech. Nedodržení podmínek může být příčinou 

navrácení poskytnuté dotace. A to buď v celé její výši, nebo procentuální části. 

Podmínky každého výběrového řízení musí být dostatečně transparentní a nesmí 

být diskriminační. Podle současné zákonné normy je jediným kritériem celková 

nabídnutá cena díla včetně DPH. Pro podání nabídek může být stanovena finanční 

jistina. V případě, že firma, která podala nejnižší nabídku a bez oprávněných 

důvodů odmítne zakázku realizovat. V takovém případě se jistina nevrací. Nabídky 

jsou evidovány podle termínu dodání v zalepených obálkách. Mohou být otevřeny 

až v době, která je k tomu určena, a to za přítomnosti administrátora, investora a 

účastníků, kteří nabídku podali. (Účast dodavatelů je dobrovolná). Při otevírání 

obálek se pořídí seznam došlých nabídek a přítomným se oznámí nabídnutá cena. 

Následně provede administrátor kontrolu všech formálních i legislativních 

požadavků a předloží pořadí od nejvýhodnější nabídky (nejnižší cena) investorovi. 

Součástí nabídky musí být i podepsaná smlouva o dílo, která je její součástí. 

Investor nabídku buď akceptuje, nebo v případě, že je to možné, může výběrové 

řízení zrušit. Smlouva o dílo upřesňuje požadavky, například na odbornost 

zaměstnanců firmy, která bude práce provádět, termíny, případné mezníky 

(používají se např. pro kontrolu průběžného plnění stavby), záruky jak finanční 

(bankovní jistiny), tak i termínové, vč. záruky po ukončení díla. 
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Tuto smlouvu předkládá administrátor společně s projektem a se slepým 

rozpočtem zájemcům o podání nabídky.  

4.2.1 Zadavatel 

Zákon rozlišuje tři typy veřejných zadavatelů:  

 Veřejný zadavatel: mezi veřejné zadavatele dle zákona spadá ministerstvo, či jiný 

správní úřad, územní samosprávný celek, statutární město, popřípadě pak 

městská část či obvod. Dále pak Úřad vlády ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, soudy 

státní zastupitelství, pozemkový fond ČR, České dráhy, Český rozhlas a Česká 

televize, právnické osoby zřízené zvláštním zákonem hospodařící z prostředků 

státního rozpočtu.  

 Sektorový zadavatel: jedná se o zadavatele v oblasti energetických zdrojů, jako jsou 

vodárny či plynárny.  

 Dotovaný zadavatel: zadavatel, který zadává zakázku, která je hrazena z více jak 

50 % z veřejných zdrojů. [5,6] 

4.2.2 Centrální zadavatel 

Jedná se o zadavatele, který zadává výběrová řízení na veřejnou zakázku za jiné 

zadavatele. Zadavatelé a centrální zadavatelé musí před centralizovaným 

zadáváním uzavřít písemnou smlouvu. V takovéto smlouvě musí uvést svá 

vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s centralizovaným zadáváním. Po 

uzavření takovéto smlouvy vzniká centrálnímu zadavateli oprávnění provádět 

centralizované zavádění. [6] 

4.3 Druhy zadávacích řízení 

Rozlišujeme devět druhů zadávacích řízení: 

 Zjednodušení podlimitní řízení 

 Otevřené řízení 

 Užší řízení 

 Jednací řízení s uveřejněním 

 Jednací řízení bez uveřejnění 

 Řízení se soutěžním dialogem 
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 Řízení o inovačním partnerství 

 Řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu 

4.3.1 Zjednodušené podlimitní řízení  

Toto řízení lze použít pro zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky, služby, 

popřípadě na stavební práce jejíž předpokládána hodnota činí alespoň 

6 000 000 Kč a nepřesáhne 10 000 000 Kč u stavebních prací. U dodávek a služeb 

je tato hranice minimálně 2 000 000 Kč a nesmí dosáhnout částky 3 686 000 Kč. 

Postup u zjednodušeného podlimitního řízení je vyzvání nejméně 5 dodavatelů 

k podání nabídek, kteří musí prokázat splnění kvalifikace. Veřejný zadavatel však 

nesmí vyzvat opakovaně stejný okruh dodavatelů. To lze jen za zvláštních 

okolností. Po podání nabídek předloží oslovení dodavatelé nabídky, které se 

následně posoudí a vyhodnotí. Poté zadavatel vyrozumí o svém rozhodnutí na 

přidělení zakázky, uzavře s vítězným dodavatelem smlouvu a zveřejní výsledky 

výběrového řízení. [6] 

4.3.2 Otevřené zadávací řízení 

U otevřeného zadávacího řízení je k podání nabídek oprávněn jakýkoliv podnikatel, 

či osoba, která projeví zájem o podání nabídky. Zadavatel uveřejní oznámení, 

zájemci předloží své nabídky společně s kvalifikací. Poté zadavatel posoudí a 

vyhodnotí nabídky. Po vyhodnocení rozhodne o přidělení zakázky a uzavře 

s dodavatelem smlouvu. Následně zveřejní výsledky. [5,6] 

4.3.3 Užší řízení 

U užšího řízení oznámí zadavatel dodavatelům, jejichž počet není omezen svůj 

úmysl zadat zakázku v tomto druhu řízení. Toto oznámení je výzvou k podání 

žádosti o účast v užším řízení. Po předložení žádosti a dokumentů o kvalifikaci, 

zadavatel posoudí kvalifikace od zájemců a vyzve k podání nabídek. Po předložení 

nabídek následuje posouzení a vyhodnocení nabídek společně s rozhodnutím o 

přidělení zakázky a uzavření smlouvy. Jako u předchozích výběrových řízení dojde 

k uveřejnění výsledků. [5,6] 
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4.3.4 Jednací řízení s uveřejněním 

Lze jej použít, jestliže navazuje na předchozí otevřené, užší řízení nebo soutěžní 

dialog. V řízeních, které předcházely jednacímu řízení s uveřejněním byly podány 

neúplné nebo nepřijatelné nabídky. Postup jednacího řízení s uveřejněním je 

takový, že účastníci nejprve předloží žádost o účast a prokážou kvalifikaci. Ta se 

následně posoudí. Vlastní jednací řízení s uveřejněním začíná výzvou k podání 

nabídek. Po předložení nabídek následuje jednání o nabídkách a jejich posouzení 

a hodnocení. Následně dojde k rozhodnutí o přidělení zakázky, uveřejnění 

smlouvy a výsledků. Výhodou tohoto postupu je, že po podání nabídek probíhá 

jednání o těchto nabídkách a zadavatel tak může vyjednat výhodnější ekonomické 

podmínky. [5,6] 

4.3.5 Jednací řízení bez uveřejnění 

Toto řízení lze opět použít, pokud v předchozím řízení nebo užším řízení nebyly 

podány žádné nabídky nebo nabídky splňující zadávací podmínky a zadavatel tyto 

podmínky nijak zásadně nezměnil. Veřejná zakázka může být plněna z technických 

či uměleckých důvodů, popřípadě z důvodu ochrany práv pouze určitým 

dodavatelem. Dalším důvodem může být nutnost zadat zakázku v naléhavém 

případě z důvodu krizového stavu. [5,6] 

4.3.6 Soutěžní dialog 

Soutěžní dialog začíná prokázáním se kvalifikace a podáním žádosti o účast 

zájemcem. Dále následuje jednání zadavatele s účastníky, na nimž se vybere jedno 

nebo více způsobu řešení. Výběr nejvýhodnější nabídky probíhá tak, že se vyzvou 

účastníci k podání nabídek a po jejich předložení dojde k posouzení a rozhodnutí 

o přidělení zakázky a následnému uzavření smlouvy a uveřejnění výsledků. [5,6] 

4.4. Zadávací dokumentace  

Jedná se o soubor dokumentů, požadavků a technických podmínek zadavatele, 

který vymezuje předmět veřejné zakázky. Zadávací dokumentace musí obsahovat 

obchodní podmínky, platební podmínky, podmínky pro možné překročení 



28 
 

nabídkové ceny a podmínky technické. To znamená dokumentaci stavby podle 

platných právních předpisů a soupis stavebních prací, dodávek a služeb společně 

s výkazem výměr. V zadávací dokumentaci musí zadavatel stanovit své požadavky 

na způsob zpracování nabídkové ceny a způsob svého hodnocení nabídek. 

Zadávací dokumentace však nesmí obsahovat odkazy na názvy, či specifické 

označení zboží. [6] 

5. Souhrnný rozpočet stavby 

Souhrnný rozpočet sestavuje investor. Smyslem souhrnného rozpočtu je stanovit 

celkovou cenu stavební investice. To znamená cenu stavebního díla včetně jeho 

vybavení. Jedná se o skladební postup ocenění jednotlivých nákladů, které vznikají 

s fázemi projektu. Jde tedy o přípravu stavebního díla, jeho provedení a předání 

do užívání. Tyto náklady jsou rozděleny do jednotlivých hlav. Postup ocenění každé 

hlavy je zvolen podle charakteru dané kapitoly neboli hlavy. Nejvýznamnější hlava 

v souhrnném rozpočtu stavby je ocenění stavební části, která se oceňuje pomocí 

položkového rozpočtu. Forma souhrnného rozpočtu se vyvíjí podle situace na trhu 

a není stálá. V současnosti se používá členění celkových nákladů spojených se 

stavbou takto: 

Hlava I Projektové a průzkumné práce 

a) projektové práce 

 činnost projektanta stavby 

 autorský dozor 

 projekty demolic, demontáží (pokud se na stavbě nachází) 

 modely pro projektové práce 

 změny a doplňky vyžádané odběratelem 

 další smluvené práce v rámci projektové dokumentace 

b) průzkumné práce. 

 geodetické a kartografické práce, které slouží jako podklady pro projektovou 

dokumentaci 

 geologický průzkum a dokumentace 



29 
 

Hlava II  Provozní soubory 

 dodávka a montáž zařízení a strojů 

 inventáře, které jsou spojené funkčně se stavebním objektem (například výtahy) 

Hlava III Stavební objekt 

 výstavba stavebních objektů včetně dodávky veškerých prací a materiálů 

Hlava IV Stroje a zařízení nevyžadující montáž na stavbě 

 stroje, popřípadě zařízení, které nejsou součástí provozních souborů ani 

stavebních objektů a nevyžadují montáž (např. měřící přístroje, vysokozdvižné 

vozíky, zkušební stroje) 

Hlava V Umělecká díla 

 umělecká díla, která jsou součástí staveb a jsou nepřenosná (např. sochy, sgrafita, 

fresky) 

Hlava VI Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby 

 území se ztíženými výrobními podmínkami 

 mimořádně ztížené dopravní podmínky 

 doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště 

 náklady na zřízení staveniště 

 náklady vznikající z titulu prací na chráněných památkových objektech 

 náklady související s vlivem extrémních klimatických podmínek 

 provozní vlivy jakou jsou provozy třetích osob, silniční a železniční provoz, popř. 

zdraví škodlivé prostředí 

Hlava VII Práce nestavebních organizací 

 vysazování trvalých porostů, sadů, vinic 

 licence pro výstavbu (patenty) 

 vybudování vytyčovací geodetické sítě 

Hlava VIII Rezerva 

 rezerva umožňující navýšení cen vlivem změny cen vstupních materiálů, popř. 

mezd 

 rezerva umožňující navýšení ceny při rekonstrukci 
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Hlava IX Ostatní náklady 

 nájemné za pozemky pro zařízení staveniště 

 nákup pozemků na vlastní výstavbu stavebních objektů 

Hlava X Vyvolané investice 

 příspěvky jiným investorům (např. nutnost přeložky inženýrských sítí) 

 náklady na nepoužité alternativní projekty 

 konzervační, udržovací a dekonzervační práce při zastavení stavby 

Hlava XI Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby 

 příprava staveniště 

 stavební dozor investora 

 převzetí stavby 

 příprava zahájení provozu 

 vybudování zařízení staveniště 

 zajištění provozu zařízení staveniště 

 převzetí zařízení staveniště a předání jeho částí subdodavatelům 

 koordinace jednotlivých subdodavatelů 

 zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

 účast na kolaudaci a předání stavby do užívání [2] 

6 Položkový rozpočet stavební části 

Sestavuje jej investor jako podklad pro poptávkovou cenu, popř. zhotovitel jako 

nabídkovou cenu. Struktura položkového rozpočtu není daná žádným právním 

předpisem.  Obvykle ale obsahuje náklady ze Souhrnného rozpočtu, a to hlavně 

z hlavy III – základní náklady a z hlavy VI – vedlejší náklady. Pokud u stavebního díla 

vznikají ve fázi přípravy a provedení další náklady, které jsou uvedené 

v souhrnném rozpočtu, stávají se také součástí ceny. Jedná se hlavně o provozní 

soubory, které jsou uvedeny v hlavě II. Dále pak o inženýrskou činnosti a náklady 

na koordinaci výstavby. Ty jsou obsaženy v hlavě XI a popřípadě rezerva – hlava 

VIII. [2] 
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6.1 Základní náklady 

Tyto náklady jsou tříděny podle Třídníků stavebních prací na: 

 HSV – hlavní stavební výroba 

 PSV – přidružená stavební výroba 

 M – Montážní práce [2] 

6.1.1 Hlavní stavební výroba 

Práce na hlavní stavební výrobě zahrnují především práce, které se provádí na 

hrubé stavbě u staveb pozemního stavitelství.  Jedná se například o základové, 

vodorovné a svislé konstrukce. U liniových a vodních staveb se pak jedná o celou 

dodávku. [8] 

6.1.2 Přidružená stavební výroba 

Jsou to práce a dodávky, které se provádí při dokončování staveb. Jako příklad 

přidružené stavební výroby můžeme jmenovat řemeslnou výrobu a profese. 

Například provádějící zdravotně technické instalace. [8] 

6.2 Vedlejší náklady 

Jedná se o další náklady, které vznikají ze stavební činnosti. Odvíjí se od 

konkrétních podmínek a jejich objem se mezi jednotlivými stavbami liší. Mezi 

vedlejší náklady patří: 

 Náklady na zařízení staveniště 

 Náklady z titulu umístění stavby a další územní vlivy 

 Provozní vlivy 

Vedlejší náklady lze spočítat pomocí procentuálních přirážek k základním 

nákladům.   [8]    

 

6.3. Položka rozpočtu 

Je stavební a montážní práce, která je prováděna pro zhotovení konstrukčních 

prvků. Jedná se také o přesun hmot v rámci staveniště, materiál ve specifikaci, 



32 
 

který není součástí stavební a montážní práce a další položky jako například 

poplatky za uložení odpadu na skládku apod. [2] 

6.3.1 Stavební a montážní práce 

Musí obsahovat: 

 Číselný kód položky dle Třídníku stavebních prací 

 Popis položky, měrnou jednotku 

 Množství položky ve stavebním díle, která je zjištěna za pomocí výměry  

 Jednotkovou cenu 

 Celkovou cenu za položku 

 Jednotkovou hmotnost v tunách na množstevní jednotku a hmotnost za položku 

celkem 

6.3.2 Přesun hmot 

Přesun hmot musí obsahovat podobně jako stavební a montážní práce číselný kód 

položky dle Třídníku stavebních prací, také popis položky a jeho množstevní 

jednotku, množství položky v tunách a jednotkovou a celkovou cenu za položku. 

Neobsahuje však jednotkovou hmotnost a hmotnost za položku celkem. [2] 

6.4 Sestavení rozpočtu 

K sestavení rozpočtu je zapotřebí, aby rozpočtář měl k dispozici projektovou 

dokumentaci. Z projektové dokumentace lze zjistit předmět a rozsah ocenění 

stavebního díla. Dále pak výměry konstrukcí a druhy použitých materiálů. 

Nejdůležitější informace jsou v projektové dokumentaci obsaženy v souhrnné, 

průvodní a technické zprávě. Kromě projektové dokumentace je k sestavení 

rozpočtu zapotřebí smluvní dokumentace, a to smlouva o dílo mezi investorem a 

dodavatelem stavebních prací. Zde jsou vymezeny zvláštní požadavky investora na 

kvalitu nebo způsob provádění. Neméně důležitým podkladem jsou podklady 

oceňovací. Výpočet nákladů postupuje od kapitol s největšími náklady, kterými 

jsou náklady na stavební objekty. Od těchto nákladů se dále odvozují náklady 

vedlejší a náklady na projektovou a inženýrskou činnost. Dále pak výše rezervy a 
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náklady na kompletační činnost. Odvození nákladů probíhá na základě 

procentuální sazby. [4,7] 

6.4.1 Diagram rozpočtu stavebního objektu 

 
Obrázek 4: Schéma ceny stavebního objektu 

(zdroj: [1], vlastní zpracování) 

6.5 Výkaz výměr 

Je soubor rozměrů konstrukčních prvků, které jsou odečteny z výkresové 

dokumentace. Pomocí výkazu výměr lze určit kvantifikaci potřeb, stejně tak 

náklady na materiál, mzdy a stroje v daných měrných jednotkách. Dále pak výkaz 

výměr umožnuje ocenit jednotlivé konstrukční prvky v rozpočtu. [1]  



34 
 

Praktická část 

7 Popis objektu 
 

7.1 Základní informace o objektu 

V praktické části mé bakalářské práce řeším možné finanční úspory při realizaci 

mateřské školy, která navazuje na bytové domy II. a III. etapy výstavby souboru 

Panorama nad přehradou. Mateřská škola je koncipována jako dvoupodlažní 

obdélníkový objekt s jedním podlažím mírně zapuštěným do svahu, svažujícím se 

k severu. [10] 

7.2 Dispozice objektu 

Hlavní vstup do objektu je severovýchodně z úrovně 1.NP přes schodišťovou halu. 

Mateřská škola je navrhována jako dvoutřídní pro celkovou kapacitu 2 x 25 dětí. 

V 1.NP je v jihovýchodní části objektu situováno zázemí personálu mateřské školy 

(jedná se o kancelář ředitele, šatnu se zázemím, místnost pedagogů a kotelnu). 

V severozápadní části objektu jsou prostory klubovny. Ve 2.NP se nachází dvě třídy 

mateřské školy, včetně potřebného zázemí (šatny, umývárny, WC a sprchy). Denní 

místnosti slouží jako jídelna, herna a ložnice dětí. Součástí denní místnosti je mokrý 

koutek a terasa. Mezi třídami se nachází přípravna jídla, kde je dětem vydáváno 

jídlo a pití. Vstupy do budovy jsou navrženy bez vyrovnávacích stupňů. Přístup do 

všech prostorů staveb je zajištěn vodorovnými komunikacemi, schodišti a výtahy. 

[10] 

7.3. Popis konstrukcí 

7.3.1. Základy 

Přenos vertikálních zatížení ze stěn a sloupů do podloží zabezpečí základová deska 

z betonu pevnostní třídy C25/30 XC4, tloušťky 300 mm, jejíchž tloušťka je v 

oblastech sloupů zvětšena na 550 mm. Tam, kde základová deska sama o sobě 

není uložena v nezámrzné hloubce jsou navrženy základové pásy proti promrzání, 

do nezámrzné hloubky 1100 mm od upraveného terénu. 
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7.3.2. Dilatace 

Objekt je navržen jako jeden dilatační celek. 

7.3.3. Svislé nosné konstrukce 

Obvodové i vnitřní nosné stěny a sloupy suterénu jsou navrženy železobetonové 

monolitické. Svislé nosné konstrukce v 1.NP jsou tvořeny kombinací 

železobetonových stěn tloušťky 250 mm z betonu pevnostní třídy C25/30 XC1, 

zděných stěn tloušťky 250 mm ze zdiva POROTHERM 24 P+D a 25 AKU pevnostní 

třídy P15+M10 a železobetonových pilířů rozměru 250x650 mm, z betonu C25/30 

XC1. Svislé nosné konstrukce ve 2.NP jsou převážně zděné, ze zdiva tloušťky 250 

mm (POROTHERM 24P+D a 25AKU, P15+M10), dále jsou svislé nosné konstrukce 

2.NP tvořeny několika železobetonovými sloupy 250x500 mm a 250x250 mm, 

z betonu C25/30 XC1 a dvěma železobetonovýma stěnami tloušťky 250 mm 

z betonu C25/30 XC1. 

7.3.4. Svislé nenosné konstrukce 

Vnitřní nenosné příčky jsou navrženy z konstrukce sádrokartonové. Svislé nenosné 

konstrukce tvoří převážně sádrokartonové příčky na standardní pozinkované 

nosné konstrukci a sádrokartonové předstěny pro zakrytí instalací. 

Sádrokartonové příčky obsahují vždy vloženou akustickou izolaci z minerální plsti 

o objemové hmotnosti min. 50 kg/m3 na celou šířku dutiny, přičemž skladba 

konkrétních příček musí vždy splňovat požadavky na normovou neprůzvučnost 

stavebních konstrukcí. 

7.3.5. Vodorovné konstrukce 

Vodorovné stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické 

stropní desky. Desky jsou obousměrně pnuté. Mají tloušťku 220 mm. Jsou 

provedeny z betonu pevnostní třídy C 25/30 CX1. 
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7.3.6. Střešní konstrukce 

Je navržena jako jednoplášťová, nepochůzná, krytá fóliovým hydroizolačním 

systémem. Nosnou konstrukci tvoří ŽB stropní deska nad posledním podlažím, 

pojistnou hydroizolační vrstvu modifikované asfaltové pásy s nenasákavou 

vložkou, lepené na penetrovanou betonovou stropní desku, sklon hydroizolační 

vrstvy střechy je min. 2 %, který je dosažen pomocí klínových desek z EPS 100 S, na 

které je uloženo hydroizolační souvrství. 

7.3.7. Izolace tepelné 

Izolace fasády budou provedeny z desek ze stabilizovaného polystyrenu EPS 70 S 

tloušťky 160 mm. Výtahové šachty a vstupy do budov předstupující před fasádu 

z EPS 70 S tl.140 mm. Vnitřní strana ŽB atik z EPS 70 S tloušťky 80 mm. Tepelná 

izolace vnější strany obvodových stěn částečně zapuštěného podlaží bude 

provedena z XPS tloušťky 100 mm. Izolace plochých střech bude navržena z desek 

ze stabilizovaného polystyrenu s využitím klínových spádových desek EPS 100 S. 

Minimální tloušťka izolace u vpustí je 200 mm. 

7.3.8 Výrobky PSV 

Konstrukce truhlářské – vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné, výšky 1,97 m, včetně 

obložkových zárubní. Podlahové dveřní zarážky budou instalovány všude, kde by 

otevřené křídlo mohlo poškodit zeď. Dále budou mezi truhlářské konstrukce 

řazeny vnitřní okenní parapety. 

Konstrukce zámečnické – vstupní dveře jsou navrženy systémové hliníkové 

s přerušeným tepelným mostem a zasklené izolačním dvojsklem.  

Okna jsou navržená systémová hliníková s přerušeným tepelným mostem, 

zasklené izolačním dvojsklem z bezpečnostního tepelně tvrzeného skla, 

Uw = 1,2 W/m2K.  

Zábradlí a madla schodišť jsou navržena z ocelových jeklů, tyčí a pásoviny. 

Konstrukce klempířské – oplechování atik. [10] 
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8. Položkový rozpočet mateřské školy – původní 
Tabulka 1: Krycí list rozpočetu před změnou cenové úrovně 

 
 
(zdroj: [10]) 

  

Rozpočet S13.01 ROZPOČET A VV JKSO 
Objekt Název objektu SKP 

SO S13 MATEŘSKÁ ŠKOLKA Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

PFB140043 PANORAMA NAD PŘEHRADOU BRNO BYSTRC II a III ETAPANáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo PFB140043

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 4 392 043 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 6 716 664 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 1 308 059 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 12 416 766 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 12 416 766 Ostatní náklady neuvedené 0

12 416 766 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Základ pro DPH 21,0
DPH 21,0
Základ pro DPH 0,0
DPH 0,0

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Pelčák a partner, s.r.o.

Pelčák a partner, s.r.o.

Moravská stavební-INVEST,a.s. M.S. Panorama, s.r.o

ZRN+ost.náklady+HZS

12 416 766 Kč
2 607 521 Kč

0 Kč
0 Kč

15 024 287 Kč

Jméno :

Datum :

Podpis :

%  
% 
% 
% 

KRYCÍ LIST

Jméno :

Datum :
Podpis:

Jméno :
Datum :

Podpis:
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9. Položkový rozpočet mateřské školy – nové řešení 
Tabulka 2: Krycí list rozpočetu po změně cenové úrovně 

 
 
(vlastní zpracování) 

  

Rozpočet S13.01 ROZPOČET A VV JKSO 
Objekt Název objektu SKP 

SO S13 MATEŘSKÁ ŠKOLKA Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

PFB140043 PANORAMA NAD PŘEHRADOU BRNO BYSTRC II a III ETAPANáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo PFB140043

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 5 514 370 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 6 716 664 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 1 308 059 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 13 539 093 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 13 539 093 Ostatní náklady neuvedené 0

13 539 093 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Základ pro DPH 21,0
DPH 21,0
Základ pro DPH 0,0
DPH 0,0

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Pelčák a partner, s.r.o.

Pelčák a partner, s.r.o.

Moravská stavební-INVEST,a.s. M.S. Panorama, s.r.o

ZRN+ost.náklady+HZS

13 539 093 Kč
2 843 209 Kč

0 Kč
0 Kč

16 382 302 Kč

Jméno :

Datum :

Podpis :

%  
% 
% 
% 

KRYCÍ LIST

Jméno :

Datum :
Podpis:

Jméno :
Datum :

Podpis:
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10. Nákladová analýza 
 

10.1 Cenová analýza hlavní stavební výroby 

Nákladovou analýzu jsem provedl z důvodu zjištění nejvíce nákladových položek 

v rozpočtu. Z procentuálního vyjádření cen HSV vyšlo, že mezi nejnákladnější 

položky se řadí vodorovné konstrukce, základy a svislé a kompletní konstrukce. 

Tyto tři položky představují 57,17 % z celkové ceny hlavní stavební výroby. Proto 

se na tyto konstrukce v další fázi zaměřím. 

Tabulka 3: Seřazení stavebních dílů hlavní stavební výroby dle ceny 

 
 (zdroj: [10], vlastní zpracování) 
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Obrázek 5: Grafické vyjádření cen hlavní stavební výroby 

(vlastní zpracování) 

10.2 Cenová analýza přidružené stavební výroby 

Mezi nejnákladnější díly v PSV se řadí zámečnické konstrukce, zdravotechnické 

instalace a ústřední vytápění. Celkový podíl těchto tří stavebních dílů je 51,73 % 

z celkové PSV. Cena těchto tří prací je 3 474 211 Kč.  

Tabulka 4: Seřazení stavebních dílů přidružené stavební výroby dle ceny 

 
(zdroj: [10], vlastní zpracování) 

PSV Procentuelní vyjádření

767 1 554 723,00 Kč 23,15%
720 1 142 450,00 Kč 17,01%
730 777 038,00 Kč 11,57%
776 519 988,00 Kč 7,74%
766 513 022,00 Kč 7,64%
712 507 724,00 Kč 7,56%
799 414 339,00 Kč 6,17%
776 412 593,00 Kč 6,14%
713 277 212,00 Kč 4,13%
771 213 577,00 Kč 3,18%
711 205 519,00 Kč 3,06%
762 62 560,00 Kč 0,93%
723 53 479,00 Kč 0,80%
784 31 737,00 Kč 0,47%
764 30 703,00 Kč 0,46%

PSV CELKEM 6 716 664,00 Kč 100,00%

Izolace proti vodě
Konstrukce tesařské

Vnitřní plynovod
Malby

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské
Živičné krytiny

Ostatní konstrukce a práce
Podlahy keramické

Izolace tepelné
Podlahy z dlaždic a oblklady

Podlahy povlakové

Seřazení stavebních dílů PSV dle ceny
Stavební díl

Konstrukce zámečnické
Zdravotechnická instalace

Ústřední vytápění
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Obrázek 6: Grafické vyjádření cen přidružené stavební výroby 

(vlastní zpracování) 

 
Obrázek 7: Procentuální vyjádření nenákladnějších stavebních dílů 

(vlastní zpracování) 

  

Konstrukce 
zámečnické

25%

Zdravotechnická 
instalace

19%

Ústřední vytápění
13%

Vodorovné 
konstrukce

18%

Základy
13%

Svislé a kompletní 
konstrukce

12%

Nejnákladnější stavební díly
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11. Změna cenové úrovně na RTS 16/II 

Vzhledem k tomu, že stávající rozpočet vykazoval známky prodělečnosti. U většiny 

položek se jednalo o ziskovou ztrátu dosahující několik desítek procent.  Provedl 

jsem nutnou změnu cenové úrovně na ceny aktuálně platné dle RTS, abych 

optimalizoval rozpočet do kladných ziskových čísel. Změny jsem provedl postupně 

od nenákladnějších dílů a rozdíly v cenách jsem zaznamenal do tabulek. 

11.1. Vodorovné konstrukce 

Vodorovné stropní konstrukce jsou provedeny ze železobetonových stropních 

desek, které jsou obousměrně pnuté. Nejnákladnější částí je betonáž stropu 

z betonu C 25/30XC1, která je naceněna na 309 637 Kč o celkovém množství 

127,90 m3. Dále pak výztuž stropu z betonářské oceli s označením 10505 o celkové 

ceně 306 212 Kč za 13,31t této oceli. Po provedení změny cenové úrovně 

z původního rozpočtu na nejnovější cenovou úroveň, a to na úroveň RTS 16/II 

došlo u vodorovných konstrukcí k nárůstu cen o 22 % a to z 991 674 Kč na 

1 313 515 Kč. To bylo způsobeno nárůstem ceny zřízení bednění stropů deskových, 

které jsou zhotoveny v množství 663,262m2, kde je nyní kalkulovaná cena 

283 212 Kč namísto původní ceny 192 346 Kč. Zde se jedná o navýšení ZRN 

o 90 867 Kč. Procentuálně největší nárůst ceny za množstevní jednotku je u zřízení 

a odstranění podpěrných konstrukčních nosníků do 4 m a do 20 kPa ze 130 Kč/m.j. 

respektive 20 Kč/m.j. na 564 Kč/m.j. za zřízení nosníků a na 136,50 Kč/m.j. za 

odstranění nosníku.  
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Tabulka 5: Změna cenové úrovně u vodorovné konstrukce 

 
(vlastní zpracování) 

Změnou cenové úrovně jsem docílil ziskovosti. Například položka stropy deskové 

ze železobetonu C 25/30 XC1 změnila svůj zisk na 1,39 % z předchozího záporného 

zisku -9,26 %. Celkový zisk se z původní ztráty, který byl -33,58 % změnil na 

+ 5,12 %. 

11.2. Základy 

Druhým nejnákladnějším dílem v rozpočtu jsou základy. Mateřská škola je 

založena na základové desce z betonu pevnostní třídy C25/30 XC4, tloušťky 300 

mm a v místech sloupu je deska zesílena na tloušťky 550 mm. Cena vybudování 

základů je 818 319 Kč. Z nichž 335 836 Kč připadá na výztuž základových desek 

Název Množství mj
Stávající 
cena/mj

Stavající cena 
celkem

Nová 
cena/mj

Nová cena 
celkem

Rozdíl 
celkové 

ceny 

Změna v 
%

Předchozí 
ztráta ( % )

Nynější 
zisk ( %)

Bednění nosníků - 
odstranění

14,70
m
2

140 2 058,00 Kč 196 2 881,20 Kč 823,20 40,00 -21,27 10,22

Bednění nosníků - zřízení 14,70
m
2

350 5 145,00 Kč 513 7 541,10 Kč 2 396,10 46,57 -26,91 7,13

Bednění stropů 
deskových -zřízení

663,26
m
2

290 192 346,04 Kč 427 283 212,96 Kč 90 866,92 47,24 -27,70 6,46

Bednění stropů 
deskových, odstranění

663,23
m
2

80 53 058,40 Kč 103 68 312,69 Kč 15 254,29 28,75 -14,32 10,31

Nosníky z betonu 
železového C 25/30 XC1

1,23
m
3

2436 2 984,10 Kč 2685 3 289,13 Kč 305,03 10,22 -8,10 1,30

Podpěrná konstr. stropů 
do 20 kPa - odstranění

608,01
m
2

30 18 240,30 Kč 59 35 872,59 Kč 17 632,29 96,67 -44,05 10,03

Podpěrná kce. stropů do 
20 kPa - zřízení

608,01
m
2

120 72 960,94 Kč 248 150 481,93 Kč 77 520,99 106,25 -47,66 7,96

Podpěrná kce.nosníků 
do 4 m,20 kPa - odst.

4,90
m
2

20 98,00 Kč 137 668,85 Kč 570,85 582,50 -83,89 9,93

Podpěrná konstr.nosníků 
do 4 m,do 20 kPa - zřízení

4,90
m
2

130 637,00 Kč 564 2 763,60 Kč 2 126,60 333,85 -74,93 8,78

Stropy deskové ze ŽB        
C 25/30 XC1

127,90
m
3

2421 309 637,43 Kč 2705 345 960,03 Kč 36 322,60 11,73 -9,26 1,39

Stropy deskové ze ŽB        
C 30/37 XC4, XF3

9,62
m
3

2661 25 610,26 Kč 2950 28 391,69 Kč 2 781,43 10,86 -8,63 1,29

Výztuž nosníků z 
betonářské oceli 10505

0,12 t 23000 2 686,40 Kč 40250 4 701,20 Kč 2 014,80 75,00 -40,41 4,28

Výztuž stropů z 
betonářské oceli 10505

13,31 t 23000 306 212,80 Kč 28500 379 437,60 Kč 73 224,80 23,91 -29,42 -12,54

Celková 
cena

991 674,67 Kč
Celková 

cena
1 313 514,57 Kč

Prům. 
zisk

-33,581 5,118

Změna cenové úrovně na RTS 16/II - Vodorovné konstrukce
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z betonářské oceli 10505. Výztuž základových desek byla naceněna na 23 000 Kč 

za množstevní jednotku. Což způsobovalo ziskovou ztrátu – 26,62 %. Ziskovost byla 

rozpočtována na -121 834 Kč. Druhou nenákladnější položkou je položka 

Železobeton základových desek C25/30 XC4 o celkovém množství 121,675m3 a 

cenou 269 024 Kč. Zisk u této položky činí – 37 223 Kč, což znamená -12,15 %. Cena 

této položky za množstevní jednotku je před změnou cenové úrovně 2 211 Kč. Po 

provedení změny cenové úrovně z důvodu ziskovosti rozpočtu došlo k nárůstu cen 

o 30 %. Na celkovou cenu 1 060 792 Kč. Největší změnou v rozpočtu je nárůst ceny 

u položky výztuž základových desek z betonářské oceli 10505, kde cena na 

množstevní jednotku stoupla z 23 000 Kč na 32 230 Kč. Což v množství 14,60 tun 

způsobilo navýšení ceny o 134 723 Kč. Toto navýšení ceny však způsobilo ziskovost 

této položky ze ztráty 26,62 % na zisk 2,83 %. Tedy zisk 12 939 Kč. To znamená 

navýšení zisku o více jak 134 000 Kč. Procentuálně nejvyšší nárůst ceny o 114 % 

došlo u položky zřízení bednění stěn základových desek z ceny 290 Kč/m2, která 

způsobovala ziskovou ztrátu -32,80 % na cenu 621 Kč/m2 a ta naopak způsobila 

ziskovost položky 7,32 %. Naopak změna cenové úrovně způsobila zlevnění 

položky Železobeton základových desek C 16/20 ze 3 470 Kč/MJ na částku 

2 345 Kč/mj. Rozdíl celkové ceny je ovšem velmi malý z důvodu zanedbatelného 

množství 0,26 m3. Změna cenové úrovně převedla druhý nejnákladnější díl základy 

z průměrné ztráty - 12,94 % na průměrný zisk toho dílu 4,63 %.  To znamená ze 

záporného zisku více jak 218 000 Kč na kladný zisk 24 000 Kč. Tedy o více jak 

242 000 Kč. 
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Tabulka 6: Změna cenové úrovně u základové konstrukce 

 
(vlastní zpracování) 

11.3 Svislé a kompletní konstrukce 

Třetici nejnákladnějších stavebních dílů HSV uzavírají svislé a kompletní 

konstrukce. Cena za jejich provedení je současně rozpočtována na 740 761 Kč. 

Tato částka je však dosažena s průměrným ziskem obsažených položek -8,06 %. 

Tj.  – 127 808 Kč. Z tohoto důvodu i zde přistoupím ke změně cenové úrovně na 

RTS 16/II, aby bylo dosaženo ziskovosti. Průměrný zisk se změnil na 4,69 %. Tedy 

na částku 35 012 Kč. Nejnákladnější položkou je v tomto případě zdivo 

POROTHERM 24 P+DP10 na MVC 5, tloušťky 240 mm, které jsou navrženy jako 

nosné obvodové zdivo za cenu 162 864 Kč se ziskem -13,11 %. Po změně cenové 

úrovně došlo ke změně ceny na 193 491 Kč a ziskovosti na 3 %. Druhým zdivem od 

firmy POROTHERM je zdivo 25 AKU P+D 10 na MVC 5 tloušťky  

Název Množství mj
Stávající 
cena/mj

Stavající cena 
celkem

Nová 
cena/mj

Nová cena 
celkem

Rozdíl 
celkové 

ceny 

Změna v 
%

Předchozí 
ztráta ( % )

Nynější 
zisk ( %)

ŽB základových desek C 
16/20

0,2581
m
3

3470 895,61 Kč 2345 605,24 Kč -290,37 -32,42 49,44 0,99

ŽB základových desek C 
25/30 XC4

121,6753
m
3

2211 269 024,09 Kč 2540 309 055,26 Kč 40 031,17 14,88 -12,15 0,92

Bedněnízákladových 
desek - zřízení

52,519
m
2

290 15 230,51 Kč 621 32 614,30 Kč 17 383,79 114,14 -49,88 7,32

Bednění základových 
desek - odstranění

52,52
m
2

80 4 201,60 Kč 93 4 858,10 Kč 656,50 15,63 -4,80 10,08

Bednění kotev.otv. 
desek do 0,01 m2, hl. 

0,50 m
4

ku
s

170 680,00 Kč 195 778,00 Kč 98 14,41 -5,08 8,60

Výztuž základ. desek z 
betonářské ocelí 10505

14,6016 t 23000 335 836,80 Kč 32230 470 609,57 Kč 134 772,77 40,13 -26,62 2,83

Výztuž zákl.desek ze 
svařovaných sití KARI

0,0085 t 23000 195,50 Kč 27740 235,79 Kč 40,29 20,61 -15,60 1,79

ŽB základových pasů C 
25/30 XC4

31,2292
m
3

2211 69 047,76 Kč 2540 79 322,17 Kč 10274,41 14,88 -12,15 0,92

Bednění základových 
pasů - zřízení

20,566
m
2

290 5 964,14 Kč 461 9 470,64 Kč 3 506,50 58,79 -32,90 6,55

BedněnÍ základových 
pasů - odstranění

20,57
m
2

80 1 645,60 Kč 93 1 902,73 Kč 257,13 15,63 -4,80 10,08

Výztuž základových pasů 
z betonářské oceli 10 505

2,8107 t 23000 64 646,10 Kč 32110 90 251,58 Kč 25 605,48 39,61 -26,34 2,84

Mazanina betonová tl. 8 - 
12 cm C 12/15

22,3766
m
3

2277 50 951,52 Kč 2730 61 088,12 Kč 10 136,60 19,89 -14,43 2,60

Celková 
cena

818 319,23 Kč
Celková 

cena
1 060 791,50 Kč

Prům. 
zisk

-12,943 4,627

Změna cenové úrovně na RTS 16/II - Základy
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250 mm, s rozpočtovanou cenou 32 753 Kč a ziskem – 7,23 %. I zde došlo změnou 

cenové úrovně k ziskovosti 0,89 %. Další nákladnou položkou v dílu svislé a 

kompletní konstrukce je zřízení 258,3m2 bednění nadzákladových zdí s cenou za 

množstevní jednotku 340 Kč. Což znamená celkovou cenu 87 808 Kč. Tato položka 

měla záporný zisk 20,07 %. Tedy – 22 545 Kč. Následně byla navržena cena 451,5 

Kč za množstevní jednotku, tedy celková cena činí 116 603 Kč se ziskem 6,15 %. To 

znamená zisk více jak 6 700 Kč. Nárůst zisku tedy v tomto stavebním díle činí téměř 

30 000 Kč. Odstranění bednění nadzákladových zdí bylo rozpočtováno na cenu 

36 156 Kč s obdobnou ziskovou ztrátou -19,32 %. Po změně cenové úrovně i tato 

položka dosáhla ziskových hodnot 10,07 %. Železobeton nadzákladových zdí C 

25/30 XC4 je s cenou 84 239 Kč třetí nejnákladnější položkou v tomto díle. Její zisk 

před změnou cenové úrovně dosahoval -3,99 % a po změně 1,64 %. Výztuž 

nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 je naceněn na 23 000 Kč za 

množstevní jednotku. Což při množství 3,2899 tun způsobuje ziskovou ztrátu 

28 889 Kč. Po změně cenové úrovně byla výztuž naceněna na 32 700 Kč za 

množstevní jednotku se ziskem 3 022 Kč za množstevní jednotku. U této položky 

je celkový rozdíl 31 912 Kč. Změny cen těchto a dalších položek obsažených v díle 

svislé a kompletní konstrukce jsem shrnul do následující tabulky. 
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Tabulka 7: Změna cenové úrovně u svislé a kompletní konstrukce 

 
(vlastní zpracování) 
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11.4 Úpravy povrchu vnější 

Tento díl je čtvrtou nejnákladnější položkou v HSV a tvoří 11,23 % z celkové ceny 

HSV. I přesto, že nadpoloviční většina položek dosahuje ziskových hodnot ještě 

před změnou cenové úrovně, bylo touto změnou dosaženo zvýšení průměrného 

zisku z 0,36 % na 4,92 %. Z kalkulačního vzorce vychází nárůst zisku více jak 

53 900  Kč. Celková cena stavebního dílu byla navýšena o téměř 54 000 Kč. Což 

bylo způsobeno především položkou Baumit, povrchovou úpravou ostění KZS s 

EPS s omítkou SilikatTop 3,2 kg/m2. Tato položka byla cenově navýšena o 35 063 

Kč. Dále potom izolací suterénu Baumit XPS tloušťky 100 mm, bez povrchové 

úpravy. Zde byla jednotková cena změněna z 520 Kč na 619 Kč za množstevní 

jednotku. Pomocí změny cenové úrovně bylo u této položky dosaženo ziskovosti 

2,63 %, což při celkové ceně 140 789 Kč znamená zisk 3 603 Kč. Před změnou 

cenové úrovně tato položka dosahovala ztráty 18 914 Kč. Tyto a další položky jsou 

pro přehlednost uvedeny v tabulce.  
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Tabulka 8: Změna cenové úrovně u úpravy povrchu vnějších 

(vlastní zpracování) 

11.5 Staveništní přesun hmot 

Tento díl obsahuje pouze jednu položku, a to Přesun hmot do budovy zděné výšky 

do 12 m.  Jedná se o množství 1 253,829 tun. Cena před změnou cenové úrovně je 

236,50 Kč za množstevní jednotku, tedy celkově 296 530,47 Kč. Avšak i tato položka 

je nezisková s -1,33 %. Po provedení změny cenové úrovně na úroveň RTS 16/II 

došlo ke změně ceny za množstevní jednotku na 264 Kč. Celková cena se ziskem 

10,15 % činní 331 010,76 Kč. 

11.6 Úpravy povrchu vnitřní 

Cena úprav vnitřních povrchů je před změnou cenové úrovně 285 173 Kč.  Z této 

částky více jak polovinu zaujímají náklady na omítku stěn jádrovou Cemic 082, 

tloušťky 15 mm a stěrku na stropech sádrovou Cemix 106 tloušťky 4 mm. Omítka 

o celkové výměře 489,75 m2 je rozpočtována za částku 102 846,77 Kč. Stěrka 
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o výměře 569,80 m2 je nahodnocena na 87 846,77 Kč. Tento díl se celkem skládá 

ze 7 položek. Z celkové průměrné ztráty - 7,08 % je po změně cenové úrovně 

průměrný zisk 10,38 %. Což znamená nárůst zisku podle kalkulačního vzorce o více 

jak 22 000 Kč. Změnu cenové úrovně jsem zpracoval do následující tabulky.  

Tabulka 9: Změna cenové úrovně u úprav povrchů vnitřních 

 
(vlastní zpracování) 

11.7 Podlahy a podlahové konstrukce 

Stavební díl Podlahy a podlahové konstrukce je 7. nejdražší díl HSV a tvoří kolem 

5,6 % z celkové ceny HSV. Jeho cena je před změnou cenové úrovně 245 228 Kč. 

Většinu této částky tvoří mazanina PROFI samonivelační v množství 27,33m3. 

Celková cena za toto množství je 185 827 Kč. Tato položka vykazuje ziskovou ztrátu 

41,95 %. Po změně cenové úrovně na RTS 16/II se tato ztráta smazala a zisk u této 

položky činní 0,21 %. Tato i ostatní položky jsou detailně zpracovány v tabulce. 

Název Množství mj
Stávající 
cena/mj

Stavající cena 
celkem

Nová 
cena/mj

Nová cena 
celkem

Rozdíl 
celkové 

ceny 

Změna v 
%

Předchozí 
ztráta ( % )

Nynější 
zisk ( %)

Lišta okenní standardu 
APU s tkaninou

226,94 m 43 9 758,27 Kč 54 12 254,57 Kč 2 496,30 25,58 0 25,58

Stěrka na stropech 
sádrová Cemix 106 ručně 

tl. vrstvy 4 mm
569,80

m
2

154 87 748,89 Kč 156 88 888,49 Kč 1 139,60 1,30 5,49 6,68

Omítka stěn jádrová 
Cemix 082 ručně tloušťka 

vrstvy 15 mm
489,75

m
2

26 102 846,77 Kč 224 109 703,22 Kč 6 856,45 6,67 -0,43 6,21

Stěrka na stěnách 
sádrová Cemix 106 ručně 

tloušťka vrstvy 2 mm
399,88

m
2

98 39 188,04 Kč 101 40 387,68 Kč 1 199,64 3,06 5,07 8,29

Zakrývání výplní 
vnitřních otvorů

123,25
m
2

35 4 264,31 Kč 38 4 683,35 Kč 419,04 9,83 -3,24 6,26

Montáž výztužné lišty 
okenní a podparapetní

216,13 m 34 7 348,42 Kč 39 8 450,68 Kč 1 102,26 15,00 -4,33 10,02

Překrytí spár 
pletivem/perlinkou šířka 

pruhu 12 cm
127,60 m 55 7 018,00 Kč 126 16 077,60 Kč 9 059,60 129,09 -52,15 9,62

Celková 
cena

258 172,70 Kč
Celková 

cena
280 445,59 Kč

Prům. 
zisk

-7,084 10,380

Změna cenové úrovně na RTS 16/II - Úpravy povrchů vnitřní



51 
 

Tabulka 10: Změna cenové úrovně u podlah a podlahové konstrukce 

 
(vlastní zpracování) 

Průměrný zisk před změnou cenové úrovně byl u tohoto dílu první kladný. Po 

změně cenové úrovně se však zisk průměrně navýšil na 6,24 %. To znamená 

celkový nárůst zisku o téměř 128 000 Kč. U tohoto stavebního dílu zaujímala 

největší podíl položka samonivelační mazaniny PROFI, kde ztráta dosahovala 

134 307,83 Kč. Po změně CU je však i tato položka v ziskových číslech.  

11.8 Sádrokartonové konstrukce 

Sádrokartonové konstrukce jsou převážně tvořeny ze standartní pozinkované 

nosné konstrukce a sádrokartonové předstěny pro zakrytí instalací. 

Sádrokartonové příčky osahují vždy akustickou izolaci s minerální plstí. Nejdražší 

položkou v tomto díle je Příčka sádrokarton. ocel. konstrukce, 2x opláštěná, 

tloušťky 125 mm. Jedná se o jednoduchou příčku s dvojitým opláštěným, která 

splňuje požární odolnost EI 60 DP1. V této položce jsou zakalkulovány náklady na 

zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace, dodávku a montáž desek včetně 

úpravy spár a rohů. Při stávajícím rozpočtu je u této položky ztráta 11,62 %, což při 

ceně 790 Kč/mj. činní 20 055,60 Kč v celkové ceně. Po změně cenové úrovně je tato 

položka v zisku 4,83 %. Celková částka je potom 180 989 Kč. Další položky již nejsou 

Název Množství mj
Stávající 
cena/mj

Stavající cena 
celkem

Nová 
cena/mj

Nová cena 
celkem

Rozdíl 
celkové 

ceny 

Změna v 
%

Předchozí 
ztráta ( % )

Nynější 
zisk ( %)

Kamenivo drcené frakce  
16/32 B Jihomoravský 

kraj
25,27 t 370 9 351,16 Kč 419 10 589,55 Kč 1 238,39 13,24 0 13,24

Mazanina PROFI 
samonivelační, tloušťka 

5 - 8 cm Země.h E300, 
pevnost v tlaku 30 MPa

27,33
m
3

6800 185 827,00 Kč 11690 319 458,48 Kč 133 631,48 71,91 -41,95 0,21

Zřízení násypu, podlahy 
nebo střechy, bez 

dodávky
13,76

m
3

400 5 503,20 Kč 521 7 167,92 Kč 1 664,72 30,25 -15,51 10,05

Potěr Poriment P-300, 
plocha do 100 m2, tl. 40 

mm (pěnobeton PBG 40)
216,35

m
2

192 41 539,20 Kč 157 33 966,95 Kč -7 572,25 -18,23 28,47 5,05

Potěr Poriment P-300, 
do 100 m2, přípl. zkd 5 

mm 
158,27

m
2

19 3 007,13 Kč 13 1 978,38 Kč -1 028,76 -34,21 55,99 2,63

Celková 
cena

245 227,69 Kč
Celková 

cena
373 161,28 Kč

Prům. 
zisk

5,400 6,236

Změna cenové úrovně na RTS 16/II - Podlahy a podlahové konstrukce
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cenově výrazné. Avšak pro přehlednost jsem jejich vývoj při změně cenové úrovně 

zaznamenal do tabulky.  

Tabulka 11: Změna cenové úrovně u sádrokartonové konstrukce 

 
(vlastní zpracování) 

Změnou cenové úrovně bylo z průměrné celkové ztráty 31,58 % dosaženo 

průměrného zisku 2,83 %.  Zde došlo díky změně cenové úrovně k navýšení zisku 

o více než 28 %, to znamená více jak 91 000 Kč. Ztráta u tohoto stavebního dílu 

činila 78 753 Kč. 

Název Množství mj
Stávající 
cena/mj

Stavající cena 
celkem

Nová 
cena/mj

Nová cena 
celkem

Rozdíl 
celkové 

ceny 

Změna v 
%

Předchozí 
ztráta ( % )

Nynější 
zisk ( %)

Příčka sádro. ocel.kce, 2x 
oplášť. tl.125 mm desky 
standard iz. min.l tl. 5, 

cm

193,16
m
2

790 152 594,82 Kč 937 180 989,05 Kč 28 394,23 18,61 -11,62 4,83

Příčka sádrok. ocel.kce, 
2x oplášť. tl.125 mm 

desky standard impreg. 
mine.  tl. 5cm

19,25
m
2

860 16 555,86 Kč 1068 20 560,07 Kč 4 004,21 24,19 -16,16 4,12

Úprava sádrok. příčky pro 
osazení um. do ocelové 

kce, typ 0.50.10
20,00

ku
s

100 2 000,00 Kč 1269 25 380,00 Kč 23 380,00 1 169,00 -92,17 -0,6

Úprava sádrok. příčky pro 
osazení WC WC - uni. 

rám
17,00

ku
s

148 2 516,00 Kč 1458 24 786,00 Kč 22 270,00 885,14 -89,9 -0,53

Úprava sádrok. příčky pro 
osazení výlevky uni. rám 

pro výlevku, typ
2,00

ku
s

148 296,00 Kč 1585 3 170,00 Kč 2 874,00 970,95 -90,7 -0,43

Úprava sádrok. příčky pro 
osazení baterie mon. 

deska, typ
3,00

ku
s

100 300,00 Kč 124 372,00 Kč 72,00 24,00 -20,28 -1,15

Příplatek k příčce sád. za 
desku tl. 12,5 mm GKBi 

na 1 str. příčky
170,60

m
2

28 4 776,69 Kč 31 5 356,71 Kč 580,02 12,14 -10,83 0

Příplatek k příčce 
sádrokart. za izolaci 5 - 8 

cm
212,41

m
2

40 8 496,40 Kč 46 9 749,62 Kč 1 253,22 14,75 -12,89 -0,04

Podhled sádrokartonový 
na zavěšenou ocel. 

konstr. desky standard 
21,10

m
2

473 9 980,30 Kč 553 11 668,30 Kč 1 688,00 16,91 -9,41 5,91

Obklad stěn sádrok. na 
ocel. kci desky standard 

impreg. tl. 12,5 mm, 
Orsil tl. 5 cm

54,86
m
2

508 27 870,66 Kč 580 31 820,83 Kč 3 950,17 14,17 -7,9 5,15

Obklad trámů sádrok. 
dvoustranný do 0,5/0,5m 

desky standard tl. 12,5 
mm

10,60 m 579 6 137,40 Kč 676 7 165,60 Kč 1 028,20 16,75 -7,14 8,42

Obklad trámů sádr. 
třístranný do 0,5/0,5 m 
desky standard tl. 12,5 

mm

10,60 m 740 7 844,00 Kč 890 9 434,00 Kč 1 590,00 20,27 -10,01 8,23

Celková 
cena

239 368,13 Kč
Celková 

cena
330 452,18 Kč

Prům. 
zisk

-31,584 2,826

Změna cenové úrovně na RTS 16/II -Sádrokartonové konstrukce
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11.9 Komunikace 

Stavební díl komunikace obsahuje třináct položek, z niž nejdražší položkou je 

výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari. Tato položka je rozpočtována s cenou za 

množstevní jednotku 23 000 Kč. Což způsobuje ziskovou ztrátu -28,68 %. To 

znamená téměř 10 000 Kč. Do této položky je zahrnut drát vázací měkký 

pozinkovaný, svařovaná síť d 5,0 oka 100/100 KD35, distanční lišta kovová a práce 

železáře třídy 6. Po změně cenové úrovně byla změněna cena za množstevní 

jednotku na 32 970 Kč. Což způsobilo zisk 2,24 %. Další položky již nejsou svojí 

celkovou cenou významné. Druhá nejdražší položka v tomto stavebním díle 

dosahuje ceny 7 412 Kč a jedná se o schodišťovou konstrukci železobetonovou 

C 16/20 včetně zdrsněných nášlapných ploch. Tato položka má ztrátu 19,96 %. 

Tedy celkově – 1 849 Kč. Po změně cenové úrovně je zisk 3,54 %. Tyto a další 

položky jsou pro přehlednost uvedeny v tabulce. 
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Tabulka 12: Změna cenové úrovně u komunikací 

 
(vlastní zpracování) 

Procentuální zisk se po změně cenové úrovně snížil, avšak celková cena je o více 

jak 16 000 Kč vyšší. To je způsobeno předchozími velkými zisky v položkách, které 

nemají na celkovou cenu zásadní vliv, a naopak ziskové ztráty u položek zásadních 

v tomto stavebním díle. 

11.10 Oplocení 

Stavební díl oplocení se skládá ze čtyř položek. Nenákladnější položka je zeď 

nadzákladová z betonu C 16/20 tloušťky 30 cm oboustranného bednění a 

Název Množství mj
Stávající 
cena/mj

Stavající cena 
celkem

Nová 
cena/mj

Nová cena 
celkem

Rozdíl 
celkové 

ceny 

Změna v 
%

Předchozí 
zisk ( % )

Nynější 
zisk ( %)

Hloubení nezapaž. rýh 
šířky do 60 cm v hornině 

1-4 odvoz do 10 km, 
uložení na skládku

1,38
m
3

698 963,24 Kč 719 992,22 Kč 28,98 3,01 0,2 3,32

Hloubení nezapaž.rýh 
šířky do 200 cm v hornině 

1-4 odvoz do 10 km, 
uložení na skládku

3,24
m
3

620 2 008,80 Kč 654 2 118,96 Kč 110,16 5,48 -2,12 3,25

Základový pas z betonu C 
16/20, vč. bednění 

štěrkopískový podklad 
10 cm

1,24
m
3

4295 5 334,39 Kč 4920 6 110,64 Kč 776,25 14,55 -8,85 4,41

Schodišťové konstrukce, 
ŽB C 16/20 vč. zdrsnění 

nášlapných ploch
2,85

m
3

2601 7 412,85 Kč 3365 9 590,25 Kč 2 177,40 29,37 -19,96 3,54

Výztuž schodišťových 
konstrukcí sítí Kari

1,06 t 23000 24 288,00 Kč 32970 34 816,32 Kč 10 528,32 43,35 -26,68 2,24

Bednění schodnic 
přímočarých - zřízení

3,04
m
2

1250 3 800,00 Kč 1105 3 359,20 Kč -440,80 -11,60 20,32 6,36

Bednění schodnic 
přímočarých - odstranění

3,04
m
2

250 760,00 Kč 129 392,16 Kč -367,84 -48,40 113,11 9,97

Bednění stupňů 
přímočarých - zřízení

8,10
m
2

475 3 847,50 Kč 1048 8 488,80 Kč 4 641,30 120,63 -52,4 5,01

Bednění stupňů 
přímočarých - odstranění

8,10
m
2

125 1 012,50 Kč 78 629,37 Kč -383,13 -37,84 77,18 10,13

Podklad ze štěrkopísku 
po zhutnění tloušťky 15 

cm
4,40

m
2

138 605,00 Kč 105 462,00 Kč -143,00 -23,64 32,99 1,56

Obrubník zahradní ABO 
12-20 1000/50/200 mm 

šedý
32,03

ku
s

60 1 911,57 Kč 62 1 998,36 Kč 86,79 4,54 0 4,54

Okapový chodník - 
textilie proti prorůstání 

45g/m2
14,61

m
2

42 618,00 Kč 47 692,51 Kč 74,51 12,06 -4,13 7,43

Osazení 
záhon.obrubníků do lože 

z C 12/15 s opěrou
30,50 m 160 4 880,00 Kč 127 3 858,25 Kč -1 021,75 -20,94 31,07 3,63

Celková 
cena

57 441,85 Kč
Celková 

cena
73 509,04 Kč

Prům. 
zisk

12,364 5,030

Změna cenové úrovně na RTS 16/II - Komunikace
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odbednění. Při stávajícím rozpočtu je cena na množstevní jednotku 2 055 Kč. 

Stávající zisková ztráta v tomto stavebním díle činí 4,27 %.  

Tabulka 13: Změna cenové úrovně u oplocení 

 
(vlastní zpracování) 

11.11 Lešení a stavební výtahy 

Stavební díl lešení a stavební výtahy dosáhli po změně cenové úrovně celkové 

ziskové ztráty 3,72 % celkového zisku 2,45 %. Také se změnila celková cena za tento 

stavební díl o 2 075 Kč. 

Název Množství mj
Stávající 
cena/mj

Stavající cena 
celkem

Nová 
cena/mj

Nová cena 
celkem

Rozdíl 
celkové 

ceny 

Změna v 
%

Předchozí 
zisk ( % )

Nynější 
zisk ( %)

Hloubení nezapaž. rýh 
šířky do 60 cm v hornině 

1-4 odvoz do 10 km, 
uložení na skládku

3,40
m
3

630 2 143,26 Kč 719 2 446,04 Kč 302,78 14,13 -9,59 3,22

Základový pas z betonu C 
16/20, vč. bednění 

štěrkopískový podklad 
10 cm

3,02
m
3

3770 11 400,48 Kč 4920 14 878,08 Kč 3 477,60 30,50 -19,99 4,41

Zdi nadzákladové z 
betonu C 16/20, tl. 30 cm 
oboustranné bednění a 

odbednění

18,90
m
2

2055 38 839,50 Kč 2265 42 808,50 Kč 3 969,00 10,22 -4,27 5,51

Strop ze ŽB C 16/20, tl. 20 
cm bed., výztuž 120 

kg/m3
0,24

m
2

4260 1 022,40 Kč 2275 546,00 Kč -476,40 -46,60 33,58 4,85

Celková 
cena

53 405,64 Kč
Celková 

cena
60 678,62 Kč

Prům. 
zisk

-0,067 4,498

Změna cenové úrovně na RTS 16/II  - Oplocení
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Tabulka 14: Změna cenové úrovně u lešení a stavebních výtahů 

 
(vlastní zpracování) 

11.12 Kompletní konstrukce 

Kompletní konstrukce obsahují pouze jednu zásadní položku a tou je zahradní 

domek o rozměrech 1800/3600/2550 mm. Jedná se o dřevostavbu, kompletní 

dodávku a montáž. Jedná se o konstrukci, kterou zajistí firmě subdodavatelská 

firma, a tedy její cena je při změně cenové úrovně neměnná. Další položky jsou 

před změnou cenové úrovně v celkové hodnotě 6 574 Kč. Proto změna cenové 

úrovně nebude mít na celkovou cenu za tento stavební díl velký vliv. 

Název Množství mj
Stávající 
cena/mj

Stavající cena 
celkem

Nová 
cena/mj

Nová cena 
celkem

Rozdíl 
celkové 

ceny 

Změna v 
%

Předchozí 
zisk ( % )

Nynější 
zisk ( %)

Montáž lešení leh.řad.s 
podlahami,š.1,2 m, H 10 

m
264,81

m
2

46 12 287,30 Kč 52 13 690,81 Kč 1 403,51 11,42 -6,46 4,19

Příplatek za každý měsíc 
použití lešení k pol.1041

529,62
m
2

36 18 854,47 Kč 32 17 000,80 Kč -1 853,67 -9,83 11,28 0,34

Demontáž lešení 
leh.řad.s 

podlahami,š.1,2 m,H 10 
m

264,81
m
2

32 8 553,36 Kč 37 9 797,97 Kč 1 244,61 14,55 -9,17 4,05

Lešení lehké pomocné, 
výška podlahy do 1,2 m

24,93
m
2

75 1 869,75 Kč 86 2 138,99 Kč 269,24 14,40 -10,43 2,47

Lešení lehké pomocné, 
výška podlahy do 1,9 m

63,85
m
2

94 6 002,09 Kč 109 6 927,94 Kč 925,85 15,43 -11,39 2,28

Lešení lehké 
pomocné,schodiště, H 

podlahy do 3,5 m
5,24

m
2

147 767,66 Kč 156 814,82 Kč 47,16 6,14 -3,98 1,92

Montáž záchytné stříšky 
H 4,5 m, šířky do 2 m

6,00 m 126 756,00 Kč 132 792,00 Kč 36,00 4,76 -2,36 2,29

Příplatek za každý měsíc 
použ.stříšky, k pol. 5012

12,00 m 33 396,00 Kč 31 372,00 Kč -24,00 -6,06 6,83 0,36

Demontáž záchytné 
stříšky H 4,5 m, šířky do 2 

m
6,00 m 34 204,60 Kč 39 231,00 Kč 26,40 12,90 -7,76 4,14

Celková 
cena

49 691,23 Kč
Celková 

cena
51 766,33 Kč

Prům. 
zisk

-3,716 2,449

Změna cenové úrovně na RTS 16/II - Lešení a stavební výtahy
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Tabulka 15: Změna cenové úrovně u kompletních konstrukcí 

 
(vlastní zpracování) 

Největší procentuální nárůst celkové ceny je po změně cenové úrovně u položky 

zřízení bednění stěn základových desek. Zde je nárůst o 114,14 %. Předchozí zisk 

byl tedy změněn z – 49,88 % na kladný zisk 7,32 %.  

11.13 Zemní práce 

Celková cena zemních prací před změnou cenové úrovně na RTS 16/II je 

31 344,76 Kč. Z této částky je nejnákladnější položkou záspy jam, rýh a šachet se 

zhutněním. Celková cena tohoto dílu činní 12 492 Kč. Tato položka dosahuje 

ziskové ztráty – 7 %. To znamená, že položka je prodělečná o bezmála 1 000 Kč. Po 

změně cenové úrovně došlo k ziskovosti 3,23 %. Finanční zisk u této položky je 

434 Kč.  

Název Množství mj
Stávající 
cena/mj

Stavající cena 
celkem

Nová 
cena/mj

Nová cena 
celkem

Rozdíl 
celkové 

ceny 

Změna v 
%

Předchozí 
zisk ( % )

Nynější 
zisk ( %)

Odkopávky nezapažené 
v hornině 1-4 naložení, 
odvoz 10 km, uložení

1,94
m
3

380 738,72 Kč 411 798,01 Kč 59,29 8,03 -4,44 3,23

Polštář základu ze 
štěrkopísku netříděného

0,97
m
3

780 758,16 Kč 847 823,28 Kč 65,12 8,59 -4 4,24

Beton základových 
desek prostý C 20/25

0,97
m
3

2620 2 546,64 Kč 2445 2 376,54 Kč -170,10 -6,68 8,14 0,91

Bednění stěn 
základových desek - 

zřízení
1,62

m
2

290 469,80 Kč 621 1 006,02 Kč 536,22 114,14 -49,88 7,32

Bednění stěn 
základových desek - 

odstranění
1,62

m
2

80 129,60 Kč 93 149,85 Kč 20,25 15,63 -4,8 10,08

Výztuž základových 
desek ze svařovaných sití 

KARI
0,06 t 23000 1 490,40 Kč 27740 1 797,55 Kč 307,15 20,61 -15,6 1,76

Zahradní domek 
1800/3600/2550 - 

dřevostavba kompletní 
dodávka a montáž na 

staveništi

1,00
so
ub
or

41000 41 000,00 Kč 41000 41 000,00 Kč 0,00 0,00 0 0

Povrchový vsyp na 
betonové podlahy 

strojně hlazený
6,48

m
2

68 441,29 Kč 106 686,88 Kč 245,59 55,65 -31,21 7,07

Celková 
cena

47 574,61 Kč
Celková 

cena
48 638,13 Kč

Prům. 
zisk

-12,724 4,326

Změna cenové úrovně na RTS 16/II - Kompletní konstrukce
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Tabulka 16: Změna cenové úrovně u zemních prací 

 
(vlastní zpracování) 

11.14 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 

Tento stavební díl zahrnuje pouze položku Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m. 

Kalkulovaná cena před změnou cenové úrovně je 37 Kč za množstevní jednotku. 

Tato cena je velice podhodnocena, a tak je její zisková ztráta 52,98 %. Při množství 

669,22 m2 je celková cena 24 761,16 Kč. Po změně cenové úrovně je cena 86,50 Kč 

za množstevní jednotku.  Zisková ztráta byla překlopena do zisku 9,93 %.  Celková 

cena za stavební díl dokončovací konstrukce na pozemních stavbách činní 

57 887,57 Kč. 

11.15 Schodiště 

Cena stavebního dílu schodiště je před změnou cenové úrovně 24 551,54 Kč. 

V tomto stavebním dílu žádná položka v celkové ceně razantně nepřesahuje 

ostatní položky. Nejdražší položkou o celkové ceně 7 308 Kč je zřízení bednění 

stupňů přímočarých. Tato položka dosahuje ztráty 52,40 %. Celková ztráta u této 

položky činní 8 047 Kč. V nichž největší cenový podíl připadá na řezivo z prken. Jeho 

cena za množstevní jednotku přesahuje 5 700 Kč, dále pak z vodovzdorné překližky 

o tloušťce 15 mm, šířce 2 500 mm a výšce 1 250 mm a další pomocný stavební 

Název Množství mj
Stávající 
cena/mj

Stavající cena 
celkem

Nová 
cena/mj

Nová cena 
celkem

Rozdíl 
celkové 

ceny 

Změna v 
%

Předchozí 
zisk ( % )

Nynější 
zisk ( %)

Příplatek za lepivost - 
hloubení nezap.jam v 

hor.3
8,73

m
3

22 190,21 Kč 22 192,82 Kč 2,61 1,37 -4,22 -2,9

Hloubení nezapažených 
jam v hor.3 do 100 m3

17,45
m
3

311 5 425,74 Kč 118 2 058,64 Kč -3 367,10 -62,06 172,23 3,29

Hloubení rýh šířky do 60 
cm v hor.3 do 100 m3

9,40
m
3

427 4 013,03 Kč 221 2 077,00 Kč -1 936,03 -48,24 99,62 3,31

Příplatek za lepivost - 
hloubení rýh 200cm v 

hor.3
4,70

m
3

24 112,80 Kč 24 112,80 Kč 0,00 0,00 -9,4 -9,4

Vodorovné přemístění 
výkopku z hor.1-4 do 500 

m
26,85

m
3

55 1 476,75 Kč 91 2 437,98 Kč 961,23 65,09 -37,47 3,23

Nakládání výkopku z 
hor.1-4 v množství nad 

100 m3
138,80

m
3

55 7 634,00 Kč 60 8 328,00 Kč 694,00 9,09 -5,32 3,29

Zásyp jam, rýh, šachet se 
zhutněním

138,80
m
3

90 12 492,23 Kč 100 13 866,37 Kč 1 374,14 11,00 -7 3,23

Celková 
cena

31 344,76 Kč
Celková 

cena
29 073,61 Kč

Prům. 
zisk

29,777 0,579

Změna cenové úrovně na RTS 16/II - Zemní práce
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materiál, jako jsou stavební hřebíky. U položky zřízení bednění je zapotřebí i práce 

stavebních dělníků a tesaře případně lešenáře třídy 6.  Po změně cenové úrovně 

bylo dosaženo zisku v položce zřízení bednění stupňů přímočarých 769 Kč. Druhou 

nenákladnější položkou v tomto stavebním díle je výztuž schodišťových konstrukcí 

z oceli 10505. Tato položka po změně cenové úrovně dosáhla ziskovosti 4,4 % 

z původní ziskové ztráty 43,49 %. Taková procentní ztráta znamenala ziskovou 

ztrátu 3 327 Kč.  

Tabulka 17: Změna cenové úrovně u schodišť 

 
(vlastní zpracování) 

11.16 Osazování výplní otvorů 

Stavební díl osazování výplní otvorů je první díl, ve kterém jsou všechny položky 

ziskové již před změnou cenové úrovně. Pro úplnost jsem i tuto změnu zaznamenal 

do tabulky. 

Název Množství mj
Stávající 
cena/mj

Stavající cena 
celkem

Nová 
cena/mj

Nová cena 
celkem

Rozdíl 
celkové 

ceny 

Změna v 
%

Předchozí 
zisk ( % )

Nynější 
zisk ( %)

Schodišťové konstrukce, 
železobeton C 25/30 XC1

1,88
m
3

3101 5 819,96 Kč 3585 6 728,33 Kč 908,37 15,61 -10,59 3,36

Výztuž schodišťových 
konstrukcí z ocelí 10505

0,19 t 23000 4 324,00 Kč 42490 7 988,12 Kč 3 664,12 84,74 -43,49 4,4

Bednění podest 
přímočarých - zřízení

3,45
m
2

1250 4 312,50 Kč 1673 5 771,85 Kč 1 459,35 33,84 -22,28 4,02

Bednění podest 
přímočarých - odstranění

3,45
m
2

250 862,50 Kč 113 388,13 Kč -474,38 -55,00 144,19 9,88

Bednění stupňů 
přímočarých - zřízení

15,39
m
2

475 7 308,83 Kč 1048 16 125,58 Kč 8 816,75 120,63 -52,4 5,01

Bednění stupňů 
přímočarých - odstranění

15,39
m
2

125 1 923,75 Kč 78 1 195,80 Kč -727,95 -37,84 77,18 10,13

Celková 
cena

24 551,54 Kč
Celková 

cena
38 197,81 Kč

Prům. 
zisk

15,435 6,133

Změna cenové úrovně na RTS 16/II - Schodiště
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Tabulka 18: Změna cenové úrovně u osazování výplní otvorů 

 
(vlastní zpracování) 

12. Ceny hlavní stavební výroby po změně cenové úrovně 

Po změně cenové úrovně na RTS 16/II jsem opět provedl analýzu všech stavebních 

dílů v hlavní stavební výrobě. Zde jsem zjišťoval, jak změna cenové úrovně změnila 

celkovou cenu stavebních dílů a také to, jestli a případně jak se změnilo pořadí 

nejnákladnějších stavebních dílů v rozpočtu HSV. Všechny tyto údaje a znázornění 

změn jsem zaznamenal do následující tabulky. 

Tabulka 19: Cena stavebních dílů hlavní stavební výroby před a po změně cenové úrovně 

 
(vlastní zpracování) 
Vysvětlivky:        Stavební díl nezměnil své pořadí,          Stavební díl je po změně cenové úrovně 
cenově významnější,          Stavební díl je po změně cenové úrovně méně cenově významný 

Název Množství mj
Stávající 
cena/mj

Stavající cena 
celkem

Nová 
cena/mj

Nová cena 
celkem

Rozdíl 
celkové 

ceny 

Změna v 
%

Předchozí 
zisk ( % )

Nynější 
zisk ( %)

Osazení zárubní dveřních 
dřevěných, pl. do 2,5 m2

20,00
ku

s
470 9 390,00 Kč 225 4 500,00 Kč -4 890,00 -52,08 125,26 7,95

Osazení zárubní dveřních 
dřevěných, pl. do 4 m2

2,00
ku

s
593 1 186,00 Kč 313 625,00 Kč -561,00 -47,30 104,67 7,86

Osazení parapet.desek 
plast. a lamin. š. do 20cm 

včetně dodávky 
parapetní desky š. 200 

mm

33,60 m 281 9 441,60 Kč 278 9 340,80 Kč -100,80 -1,07 5,41 4,29

Celková 
cena

20 017,60 Kč
Celková 

cena
14 465,80 Kč

Prům. 
zisk

78,447 6,700

Změna cenové úrovně na RTS 16/II - Osazování výplní otvorů
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Po změně cenové úrovně se rozpočtovaná cena za hlavní stavební výrobu navýšila 

o 1 122 329 Kč. V celkovém pořadí nejnákladnějších položek na prvních čtyřech 

místech nedošlo ke změně. Nejnákladnějšími položky z HSV jsou tedy stále 

Vodorovné konstrukce, Základy a Svislé a kompletní konstrukce. Tyto tři stavební 

díly získaly po změně cenové úrovně ještě více na významnosti. Z celkové ceny již 

tvoří 59,44 %. Nejvýznamnější navýšení ceny po změně cenové úrovně došlo u 

Vodorovných konstrukcí, a to celkovou cenu 321 841 Kč a tvoří tak 23,82 % 

z celkové ceny. Takto významné navýšení ceny je způsobeno předchozí ziskovou 

ztrátou této položky – 33,58 %. Po změně cenové úrovně je nejvýznamnější 

stavební díl v zisku 5,12 %. Stavební díly základy a Svislé a kompletní konstrukce 

navýšily po změně cenové úrovně svoji celkovou cenu o 242 473 Kč, respektive o 

162 821 Kč. Čtvrté nejvyšší cenové navýšení je u stavebního dílu Podlahy a 

podlahové konstrukce. Toto navýšení ceny znamenalo změnu v pořadí 

nejnákladnějších stavebních dílů, a to ze sedmé pozice na pozici pátou. I u dalších 

stavebních dílů došlo ke změně pořadí z pohledu celkové ceny stavebního dílu. 

Nejvýznamnější posun v pořadí a celkové navýšení o 33 127 Kč je u stavebního dílu 

dokončovací konstrukce na pozemních stavbách. Tento stavební díl se nacházel 

v pořadí stavebních dílů hlavní stavební výroby před změnou cenové úrovně na 

14. místě a po změně cenové úrovně na úroveň RTS 16/II na místo jedenácté. 

Opačným směrem v tabulce poklesl ze šestého místa na místo osmé stavební díl 

Úpravy vnitřních povrchů a ze třináctého na patnácté místo stavební díl zemní 

práce.   
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13. Závěr  

Po provedení cenové analýzy jsem došel k názoru, že cenová nabídka byla 

z hlediska realizace případné dodávky cenově podhodnocena. 

Proč k tomu došlo se můžeme domnívat, ale se zvýšenou pravděpodobností je 

hlavním důvodem snaha o získání zakázky. Lze to demonstrovat zejména na velmi 

záporných ziskových hodnotách jednotlivých položek. Pro toto zjištění jsem 

nejprve musel provést cenovou analýzu hlavní a vedlejší stavební výroby. 

Z procentuálního vyjádření cen HSV vyšlo, že mezi nejnákladnější položky se řadí 

vodorovné konstrukce, které představují 22,58 % z celkové ceny všech stavebních 

dílů hlavní stavební výroby. Druhým a třetím nejvýznamnějším dílem jsou základy 

a svislé a kompletní konstrukce. Tyto tři stavební díly představují 57,2 % z celkové 

ceny za hlavní stavební výrobu. Proto je nutné se na tyto tři stavební díly převážně 

zaměřit, protože nejvíce ovlivní celkovou ziskovost při realizaci stavební zakázky. 

Podobný postup jsem zvolil i u cenové analýzy přidružené stavební výrobě. I zde 

tvoří první tři stavební díly nadpoloviční většinu z celkové ceny všech stavebních 

dílů v přidružené stavební výrobě. Jmenovitě se jedná o stavební díly: konstrukce 

zámečnické, zdravotechnická instalace a ústřední vytápění. Vzhledem k tomu, že u 

přidružené stavební výroby je velká variantnost a veliké cenové rozpětí, nebudu se 

detailněji těmito konstrukcemi zabývat.  

U hlavní stavební výroby jsem přistoupil ke změně cenové úrovně na ceny aktuálně 

platné dle RTS. Toto řešení jsme zvolili z důvodu, že stávající rozpočet vykazoval 

známky prodělečnosti. U většiny položek se jednalo o ziskovou ztrátu dosahující 

několik desítek procent. Změny jsem provedl postupně od nenákladnějších 

stavebních dílů a jednotlivé změny v cenách a ziscích za položky jsem 

zaznamenával do tabulek a provedl slovní komentář.  

Nejnákladnější stavební díl jsou vodorovně konstrukce, které jsou navrženy ze 

železobetonových monolitických stropních desek, a jsou obousměrně pnuté. Cena 

za tento stavební díl byla před změnou cenové úrovně 991 674,67 Kč.  Průměrný 

zisk u všech položek v tomto stavebním dílu činil – 33,58 %. Což svědčí o nutnosti 
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provést změnu cenové úrovně na RTS 16/II. Po provedení změny cenové úrovně se 

zisk překlopil do kladných hodnot. Průměrně za celý stavební díl na + 5,12 %. Což 

znamená Celková cena ovšem nebyla navýšena o tolik procentních bodů jako zisk. 

Po změně cenové úrovně se cena změnila o 22 % na 1 313 515 Kč.  

Druhým nejnákladnějším stavebním dílem jsou základy. Pro řešený objekt 

mateřské školy byla navržena základová deska z betonu. Pevnostní třídy C 25/30 

XC4, tloušťky 300 mm. Cena za vybudování základů byla kalkulována na 

818 319 Kč. Z této celkové ceny připadalo 335 836 Kč na výztuž základových desek 

z betonářské oceli 10505. Celková zisková ztráta činila u této položky -26,62 %. Po 

změně cenové úrovně došlo ke změně zisku na + 2,83 %. Tohoto zisku bylo 

docíleno nejvyšším navýšením ceny v celém rozpočtu a to o 134 773 Kč. Zisková 

ztráta činila u kalkulovaného množství 14,6 tun a ceně za množstevní jednotku 

23 000 Kč, celých – 121 834 Kč. Firmy mohou své negativní zisky pokrýt nadsazenou 

sazbou režii výrobních a správních. Provedl jsem proto u této položky, která 

musela být nejvíce zdražena rozbor režii a došel jsem k závěru, že výrobní režie 

činily 29 396 Kč a režie správní 16 331 Kč. Celkové režie tak byly kalkulovány na 

45 727 Kč. Tento rozbor znovu poukázal na celkovou podhodnocenost nabídky ze 

strany zhotovitele.  

Svislé a kompletní konstrukce byly před změnou cenové úrovně rozpočtovány na 

740 761 Kč. Tato částka byla ovšem dosažena s průměrným ziskem za stavební díl 

– 8,1 %. Po změně cenové úrovně na RTS 16/II došlo u tohoto stavebního dílu ke 

změně průměrného zisku na + 4,69 %. Nejnákladnější položkou ve stavebním dílu 

svislé a kompletní konstrukce je zdivo Porotherm 24 P+D P10 na MVC 5, tloušťky 

240 mm. Toto zdivo je navrženo jako obvodové nosné. Stávající cena za 

množstevní jednotku byla v tomto případě 737 Kč a zisk – 13,31 %. Po změně 

cenové úrovně došlo k navýšení ceny za množstevní jednotku na 875 Kč a zisku na 

+ 3 %. I zde můžeme uvést rozbor režii. Správní režie činily 7 129 Kč a režie výrobní 

12 832 Kč. Což celkově činí 19 959 Kč za režie celkem. Zisk byl u této položky – 

24 994 Kč. Opět je i tato položka s přihlédnutím na režie a zisk podhodnocena a 

nezisková. Dalším zdivem v projektu je zdivo potorherm 25 AKU P+D 10 na MVC 5 
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tloušťky 250 mm. S rozpočtovanou cenou 32 753 Kč a ziskem -7,2 %. Po změně 

cenové úrovně došlo k zisku + 0,9 %.  

I zbylé stavební díly v hlavní stavební výrobě byly takto detailně analyzovány a byla 

u nich změněna cenová úroveň na RTS 16/II. U čtvrtého nejnákladnějšího 

stavebního dílu, kterým jsou úpravy vnějších povrchů a s cenou 493 200 Kč před 

změnou cenové úrovně tvořil 11,2 % z celkové ceny hlavní stavební výroby byl 

nejvíce záporný zisk, a to více jak – 78 %, u stavebního dílu: Baumait – povrchová 

úprava ostění.  Před změnou cenové úrovně tvořily celkové materiálové náklady 

18 852 Kč, mzdové náklady 14 808 Kč. Režie výrobní a správní pak 8 292 Kč. Zisk 

pak tvořil – 32 740 Kč. Po změně cenové úrovně byl zisk navýšen na + 5,54 %. 

Celkové materiálové náklady pak u této položky činily stále 18 852 Kč a mzdové 

náklady zůstaly samozřejmě také konstantní. Zisk se však u této položky změnil a 

to na + 2 323 Kč. Tedy navýšení zisku o více jak 35 000 Kč. U dalších stavebních dílů 

se pokusím shrnout hlavně celkové změny v ziskovosti. U vnitřních úprav povrchů 

se zisk z –  7,08 % změnil na + 10,38 % Což znamená nárůst o více jak 17 %.  U dílu 

podlahy a podlahové konstrukce sice průměrný zisk činil 5,4 % avšak 

nejvýznamnější položka samonivelační mazaniny tvořila z celkové ceny 245 227 Kč 

celých 185 827 Kč. To znamená, že představuje více jak 75 % z celkové ceny, a proto 

je v porovnání s ostatními položkami v tomto stavebním dílů nejzásadnější. Právě 

tato položka měla ziskovou ztrátu – 41,95 % a proto muselo dojít k navýšení ceny 

za množstevní jednotku z 6800 Kč na 11 690 Kč. Což v celkové ceně znamená 

nárůst 133 631 Kč a zisk + 0,21 %. Sádrokartonové konstrukce patří mezi obsáhlejší 

stavební díly co do počtu položek. Jedná se hlavně o pozinkované nosné 

konstrukce a sádrokartonové předstěny a vždy obsahují akustickou izolaci. 

Nejdražší položkou je příčka sádrokartonové ocelkové konstrukce, která je dvakrát 

opláštěná a má tloušťku 125 mm. V této položce jsou zakalkulovány jak náklady na 

zřízení nosné konstrukce, tak náklady na vložení tepelné izolace, dodávku 

a montáž desek včetně úprav spár a rohů. Výměra této příčky je 193,16 m2 což při 

ceně 790 Kč za m2 činí 152 594 Kč a zisk – 11,62 %. Po změně cenové úrovně na 

RTS 16/II došlo k navýšení jednotkové ceny o 147 Kč a zisk se stal kladným. 
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Procentuálně 4,83 %. Krom této položky došlo ke změně cenové úrovně i u zbylých 

11 položek, čímž se navýšil zisk z – 31,58 % na + 2,83 %. K navýšení celkové ceny 

o více jak 7 000 Kč došlo u stavebního dílu oplocení. Tento stavební díl měl jen 

nepatrnou ziskovou ztrátu, která se po změně cenové úrovně dostala na necelých 

4,5 % v kladném zisku. Ostatní stavební díly jako jsou lešení, zemní práce, 

schodišťové konstrukce a další, nejsou již z pohledu celkové ceny nijak významné. 

Ovšem i u nich byla provedena změna cenové úrovně, která však neměla na 

celkovou cenu velký vliv. 

Po změně cenové úrovně na RTS 16/II jsem provedl opět analýzu všech stavebních 

dílů v hlavní stavební výrobě. Z té vyplynulo, jak zásadně se změnila celková cena 

jednotlivých stavebních dílů a jak se změna projevila v pořadí nejnákladnějších 

stavebních dílů. Nejnákladnějšími položkami v hlavní stavební výrobě zůstaly 

vodorovné konstrukce, základy a svislé a kompletní konstrukce. Tyto tři stavební 

díly získaly po změně cenové úrovně na významnosti, protože z celkové ceny tvoří 

více jak 59 %. Proto je jakýkoliv cenový pohyb v těchto položkách pro celkovou cenu 

nejzásadnější.  Po změně cenové úrovně došlo k navýšení za hlavní stavební 

výrobu o 1 122 329 Kč, avšak za tímto navýšením ceny stojí zajištění ziskovosti této 

stavební zakázky z pohledu zhotovitele, protože jak již bylo demonstrováno 

v předchozích částech, většina položek vykazovala záporné ziskové hodnoty 

a rozpočet i při pohledu na sazby režii, byl hodnocen jako podhodnocený.  

Z hlediska praktického použití této bakalářské práce je důležité, aby bylo při 

vyhodnocování jednotlivých stavebních nabídek posuzována i reálnost nabízené 

ceny. To znamená, zda je vůbec možno za tuto nabízenou cenu poptávané dílo 

realizovat.  

Promítá se zde převážně kritérium nejnižší ceny, které je u stavebních závodů 

v praxi respektováno, ovšem je otázka, zdali se dá patřičné stavební dílo, v našem 

případě mateřská škola, která navazuje na bytové domy II. a III. etapy výstavby 

souboru Panorama nad přehradou, za tuto nabízenou cenu opravdu postavit.  
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Výsledkem mohou být dodatky ke smlouvám s odkazy na vícepráce, nebo jiné 

zdražování. Ovšem tomuto dalšímu vývoji by se mělo ve výběrových řízení pro 

stavební zakázky co nejvíce zamezovat. 
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