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Obecné poznámky k problematice oceňování 
stavebních a restaurátorských prací 

 
Smluvní ceny  
Pro sjednávání cen stavebních a restaurátorských prací platí ceny tvořené 
dohodou objednatele a zhotovitele. Platí zde zákon o cenách č. 526/1990. 

 
Cena obvyklá 

 Při oceňování těchto prací se užívá tzv. cena obvyklá. Definice obvyklé ceny je v 
podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku: 

 „Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob 
oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při 
prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné 
služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny 
okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných 
okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.  

 Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, 
důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy 
majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se 
rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.” 

  
 
 
 
 
  

 



 
Zjišťování obvyklé ceny je prováděno více metodami, pro oceňování stavebních a 
restaurátorských prací je standardní porovnávací metoda. Metoda využívá 
statistických postupů a vychází z toho, že při větším známém počtu cen 
srovnatelných objektů lze odvodit určitou střední hodnotu nebo cenu. 
Předpokladem konkrétních výsledků při použití této metody je existence 
dostatečně rozsáhlého a dostupného, statisticky vyhodnotitelného materiálu.  
Práce oceňovaná je práce, jejíž cenu je třeba zjistit.  

 Práce srovnávací je práce, u níž známe cenu i její parametry 
Průřezový ukazatel slouží k výpočtu podle jednotek charakteristických pro 
rozměrové parametry oceňované práce 
 
Nemovité památky 
Přednáška se týká oceňování nemovitých kulturních památek včetně uměleckých 
děl, která jsou jejich součástí (ve smyslu § 505 NOZ). Za součást věci se 
považuje vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se 
tím věc znehodnotila. 

 



Členění metod oceňování podle zvolené 
podrobnosti 
 

Výrobní kalkulace 
 Nejpodrobnější a nejpřesnější metoda zjištění ceny stavebních či 

restaurátorských prací. Metoda je velmi náročná na podrobnost podkladů a čas 
potřebný k ocenění. V případě prací umělecko-řemeslných může sloužit ke 
zdůvodnění, že nelze použít standardní položkový rozpočet. Uplatňuje se rovněž 
u cen restaurátorských prací, kde musí vycházet ze schváleného 
restaurátorského záměru.  

 

Standardní položkový rozpočet                                    
   Jedná se o základní podrobnost ocenění pro stavební a restaurátorské práce na 

památkách. Umožňuje jednak přesnou specifikaci prací, materiálů a postupů a 
tím je i základním nástrojem kontroly prováděných prací. Pokud jsou použity 
standardní kódy jednotlivých položek, lze provádět exaktní porovnání více 
nabídek. V některých případně může být použito tzv. agregovaných položek, 
tato varianta položkového rozpočtu je však na památky méně vhodná.   

 
 
 



 

Propočty (například s využitím tzv. THU) 
 Tato metoda není vhodná zjištění ceny stavebních či restaurátorských prací, 

neboť pracuje s příliš hrubým rozlišením. Užívá se zejména pro předběžné 
ocenění staveb, které se často opakují, vychází z průřezového ukazatele 1 m3 
celkového objemu. 

 

Odborný odhad nákladů 
 Tato metoda je užívána zejména v při předběžném ocenění, kdy nejsou známy 

skutečnosti, nezbytné pro aplikaci podrobnějších metod ocenění. Velmi často je 
však jedinou metodou alespoň pro přibližné stanovení ceny restaurátorských 
prací (například při restaurování překrytých maleb či dočasně nepřístupných 
detailů staveb). Vždy je však třeba vyžadovat srovnání s obdobnými případy, 
pokud existují a postupné upřesňování ceny v návaznosti na postup prací. 

 



Kvalitní výkaz výměr – nezbytný 
základ ocenění 
 

Využití dostupných software pro rozpočty 
 Nejvhodnější postup pro sestavení výkazu výměr, který (je-li profesionálně 

zpracován) může zajistit objektivní soupis všech nutných prací. Zcela nezbytný 
je pro standardní stavební práce a dodávky. V případě poptávky více subjektům 
může takto zpracovaný výkaz výměr zajistit srovnatelné rozpočtové ceny. 
Někdy je označován jako „slepý rozpočet“.  

 

Základní rozměrové parametry                                    
   
 Minimální podklad pro ocenění oceňování restaurátorských či umělecko-

řemeslných prací. Vždy musí vycházet z restaurátorského záměru a zaměření.  
 

 
 
 



Rozpočtové soustavy  
 
Jedná se o komerčně distribuované produkty, které z hlediska rozpočtování 

obsahují software pro tvorbu rozpočtů včetně výkazu výměr a pravidelně 
aktualizované databáze cen stavebních prací a dodávek. Tyto produkty 
zpravidla obsahují navazující moduly podporující procesy a činnosti na všech 
úrovních managementu pro efektivní přípravu a řízení stavební zakázky.  

  
KROS plus od společnosti URS PRAHA, a.s. 
 Tento rozpočtářský software, díky tomu, že získal speciální postavení na trhu, 

je nejrozšířenější.  
 

BUILDpower společnosti RTS, a.s. Brno                                  
   
 Kvalitní produkt, preferovaný zejména specialisty rozpočtáři, či soudními znalci 

a vhodný pro rozpočty stavebních prací a dodávek na památkách.  

 
 
 



 
euroCALC 3 společnosti Callida, s.r.o. 
  
 Tento produkt má obdobné vlastnosti jako BUILDpower společnosti RTS, a.s. 

Brno, poskytuje výhodné licenční podmínky zejména pro soukromníky. 
 
 
   Na trhu je řada dalších produktů, které jsou méně rozšířené. Tím ztrácí základní 

výhody výše jmenovaných.                                  
   



Specifické přístupy oceňování 
podle druhů prací 
 

Oceňování standardních stavebních prací a 
dodávek 

Vlastní stavební práce a dodávky cena vždy obsahuje tzv. odbytové náklady 
cen stavebních prací (přímý materiál včetně nákladů na jeho pořízení a dopravu 
na stavbu, mzdy včetně odvodů, stroje, ost. přímé náklady, výrobní režie, 
správní režie a zisk). 

Náklady na umístění stavby obsahují zejména územní vlivy, provozní vlivy, 
náklady na zařízení staveniště a mimořádnou mimostaveništní dopravu 
například ze zahraničí. 

Ostatní náklady v rámci rozpočtu jde zejména o kompletační činnost vyššího 
dodavatele, nebo přirážku ke standardním stavebním pracím, jsou-li prováděny 
na památkově chráněných objektech.  
 

 DOTACE SE NEPOSKYTUJE  
Zejména na průzkumné práce, posudky, restaurátorský průzkum, restaurátorskou 

zprávu (je-li vyžadována) a na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost. 
 
 
 
 
  

 



Ceny prací umělecko-řemeslného charakteru 
 Problémem je zejména rozlišení, co lze ještě označit za standardní stavební 

práce a co už jsou specifické výkony umělecko-řemeslného charakteru.  
 Problematika je objasněna na příkladu bohatě profilované a zdobené štukové fasády. 
 

Restaurátorské práce týkající se uměleckých 
děl, která jsou součástí staveb 

 Obtížná možnost ověření ceny, zejména vzhledem k omezenému okruhu 
subjektů, které mají potřebné licence.  

 
   K oběma typům prací vždy patří také „náklady na umístění stavby“ a dále některé 

standardní stavební práce a dodávky pomocného či podpůrného charakteru jako např. 
lešení, zakrývání konstrukcí apod. 

 



Poskytování dotací hl. m. Prahy v Programu 
pro vlastníky památkově významných 
objektů 

 
 Tyto dotace jsou poskytovány podle „Programu pro vlastníky památkově 

významných objektů“, které obsahují také potřebná ustanovení o dokládání cen 
zamýšlených prací na opravách památkově významných objektů.  

   Stanovují podmínku předložení položkových rozpočtů, nespecifikují však 
software, který musí být použit.  

 
 V průběhu mnohaleté praxe se ustálil systém posuzování jednotlivých žádostí z 

hlediska deklarovaných cen.  
 
 Příklad posouzení   
  
 



Ukázka rekapitulace posouzení jedné žádosti 

1 
 

Číslo žádosti 002 C   

Údaje o objektu 

xxxxxx Praha 
Loretánské 
náměstí č. orient.xxx č. p.  xxx 

Praha 1 PSČ  118 00 

Katastrální území: Hradčany č. parcelní: xxx 

Podklady poskytnuté objednatelem a obstarané znalcem: 

Žádost o poskytnutí grantu vlastníkům památkově významných objektů na rok 2016, kompletní 
žádost v digitální formě, navíc restaurátorský záměr a průzkum soch, výkres průčelí celkový a 
výkresy s popisy soch a kamenických prací. 

Rozpočet - "Rehabilitace obvodového pláště a střechy xxxxxxxx - Hlavní průčelí část boční 
rizality, práce stavební, štukatérské a kamenické", "PRVKY A PRÁCE KAMENICKÉ A 
SOCHAŘSKÉ - Sochařská výzdoba hlavního průčelí - střední rizalit" a "PRVKY A PRÁCE 
KAMENICKÉ A SOCHAŘSKÉ - Sochařská výzdoba hlavního průčelí - boční rizality". 
Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum - říjen 2015. 

Stručný popis posuzované části grantu: 

Priorita č. 1.       
xxxxxx - rehabilitace hlavního průčelí - boční rizality (+ 

sochy střední části) včetně DPH 4 347 914 Kč 

Jedná se o dokončení rehabilitace hlavního průčelí. Rehabilitace obsahuje stavební štukatérské 
a kamenické práce a restaurování štukové výzdoby, kamenických prvků fasády a zejména 
restaurování bohaté sochařské výzdoby. 

Vlastní posouzení: 
Byly předloženy plně vyhovující položkové soupisy prací s přesnou identifikací rozsahu 

jednotlivých restaurátorských zásahů. Část rozpočtu "Práce stavební a štukatérské" bylo možné 
posoudit dvěma samostatnými kontrolními rozpočty, zbývající rozsah tohoto rozpočtu a dále 
rozpočty "Práce kamenické a sochařské" a "Prvky a práce kamenické - boční rizality bylo možné 
posoudit metodou porovnání.  

Rekapitulace posouzení žádosti: 

Ceny v tabulce jsou uváděny v Kč a bez DPH 

Skupina prací / způsob posouzení  Cena dle žádosti Cena kontrolní 
(100%) Rozdíl v % 

Priorita č. 1 - A1) rozpočet  - práce 
stavební, štukatérské a kamenické, část lešení 
pro uvedený rozpočet  - stavební práce a 
dodávky / kontrolní rozpočet 

267 230 290 969 -8,16 

Priorita č. 1 - A2) rozpočet  - práce 
stavební, štukatérské a kamenické, část prvky 
a práce štukatérské  - stavební práce a 
dodávky / kontrolní rozpočet 

453 990 462 537 -1,85 



Ukázka rekapitulace posouzení jedné žádosti 

2 
 

Priorita č. 1 - A3) rozpočet  - práce 
stavební, štukatérské a kamenické, část prvky 
a práce štukatérské  - vlastní štukatérské 
práce / porovnání 

507 640 495 415 2,47 

Priorita č. 1 - A4) rozpočet  - práce 
stavební, štukatérské a kamenické, část prvky 
a práce štukatérské  - vlastní štukatérské 
práce / porovnání 

805 780 804 856 0,11 

Priorita č. 1 - B) rozpočet - sochařská 
výzdoba hlavního průčelí - střední rizalit - 
sochařské a kamenické práce / porovnání 

440 000 430 664 2,17 

Priorita č. 1 - C) rozpočet - sochařská 
výzdoba hlavního průčelí - boční rizality - 
sochařské práce / porovnání 

1 200 000 1 160 640 3,39 

celkem 3 674 640 3 645 081 0,81 

Závěrečný výrok: 
Deklarovanou cenu lze považovat za cenu obvyklou vzhledem k tomu, že rozdíl ceny je 

identifikován vyšší, s minimální odchylkou.  

Příloha: 2 x Položkový rozpočet a porovnání skupin cen prací 9 x A4 
 



KRYCi LIST ROZPOCTU 

Nazev stavby 

Nazev objektu Oprava fasady , stazeni objektu a trhlin 

Nazev casti 

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

Rozpocet cislo Zpracoval 

Merne a ucelove jednotky 

JKSO 803 51 

EGO 

Misto 

IG DIG 

Dne 

Pocet L Naklady /1 m.j . Pocet Naklady /1 m.j . j Pocet Naklady / 1 m.j . 

0 0,00 0 0,00 

Rozpoctove naklady v CZK 

A Zakladni rozp. naklady 

1 HSV Dodavky 

2 Montaz 

3 PSV 

000'"''1 4 Montaz 
-t 1 

5 "M" Dodavky 

6 Montaz 

7 ZRN (i'. 1-6) 

20 HZS 

Projektant 

Datum a podpis 

Objednatel 

Datum a podpis 

Zhotovitel 

Datum a podpis 

--, 

0,00 

1 106 423,32 

0,00 

4 395,90 

0,00 

0,00 

1 110 819,22 

0,00 

8 Doplnkove naklady 

8 Prace pfescas 0,00 

9 Bez pevne pod I. 0,00 
. 

10 ( ulturni pam atka 
+ 

11 

0,00 

0,00 
_j_ 

12 DN (i'. 8-11) I 0,00 

21 Kompl. cinnost 0,00 

Razitko 

~Razitko 

Razitko 

0 0,00 

c Naklady na umisteni stavby 
T 

13 Zafizeni staveniste 27 770,48 
t 

14 Mimostav. doprava 0,00 
__L 

15 Uzemni vlivy 49 986,86 

1f rovozni vlivy r 0,00 
+ 

17 Ostatni 88 865,54 
-'- ~ 

18 NUS z rozpoctu 15214,92 
-

l 19 NUS (i'. 13-18) 181 837,80 
r 

22 Ostatni naklady 0,00 

D Celkove naklady 
~ ~

 

23 Soucet7 , 12, 19-22 I 1 292 657,02 

~%~ 1 292 657,02 DPH 129 265,80 
~ 

25 20 % 0,00 DPH 0,00 
--'-

26 Cena s DPH (i'. 23-25) I 1 421 922,82 

E Pi'ipocty a odpocty 
-

27 Dodavky objednatele 0,00 
-

28 Klouzava dolo.Zka 0,00 
-+ j_ 

29 Zvyhodneni + - 0,00 

Jitka Kyseláková
Text napsaný psacím strojem
SW KROS - ukázka rozpočtu prací v SW KROS



REKAPITULACE ROZPOCTU 
Stavba: 

Objekt: 

cast: 
JKSO: 

Objednatel : 

Zhotovitel: 

Datum: 

K6d 

1 

HSV 

2 

3 

6 

9 

99 

PSV 

764 

0 

Oprava fasady, stazeni objektu a trhlin 

803 51 

13.12.2011 

Pnke a dodavky HSV 

Zakladani 

Svishfl a kompletni konstrukce 

Popis 

2 

Upravy povrchu, podlahy a osazovani vyplni 

Ostatni konstrukce a prace-bourani 

Pfesun hmot 

Prace a dodavky PSV 

Konstrukce klempifske 

Celkem 

Gena celkem 

3 

981 582,24 

330 420,06 

215 046,00 

262 287,98 

173 828,20 

23 359,09 

144 451 ,90 

144 451,90 

1126 034,14 



ROZPOCET 
Stavba: 0 
Objekt: Oprava fasady, stazeni objektu a trhlin 

Cast: 

JKSO: 803 51 

Objednatel : 
Zhotovitel : 
Datum: 13.12.2011 

P.C. TV KCN K6d polozky Popis MJ 
Mnozstvi Cena 

Cena celkem 
Sazba 

celkem jednotkova DPH 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D HSV Prace a dodavky HSV 981 582,24 

D 2 Zakladani 330 420,06 

K 002 216904391 Pfiplatek za rucni docisteni r-Yzovymi kartaci m2 362,670 118,00 42 795,06 10,0 

289471214 
2 K 002 Sanace trhlin sten hloubkovym sparovanim aktivovanou maltou s helikalni vyztuzi m 325,000 885,00 287 625,00 10,0 

D 3 Svisle a kompletni konstrukce 215 046,00 

311232014 Zdivo nosne z cihel plnych licovych Klinker dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC vcetne 
3 K 011 

sparovani 
m3 0,540 16 900,00 9 126,00 10,0 

4 K 014 317122552R Oprava profilace rims m 128,700 1 600,00 205 920,00 10,0 

D 6 Opravy povrchu, podlahy a osazovani yYplni 262 287,98 

5 K 011 620411139R Nater vnejsi omitky vapennou malbou barevnou m2 467,210 149,00 69 614,29 10,0 

622422321 Oprava vnejsich omitek stukovych MV nebo MVC clenitosti I nebo II v rozsahu do 30 
6 K 014 

% 
m2 199,460 151 ,00 30 118,46 10,0 

622426321 
7 K 014 Oprava vnejsich omitek stukovych MV nebo MVC clenitosti VI v rozsahu do 30 % m2 163,210 288,00 47 004,48 10,0 

622471116 Tenkovrstva uprava povrchu vnejsich sten aktivovanym stukem tl do 3 mm s 
8 K 011 

disperzni pfisadou 
m2 18,200 198,00 3 603,60 10,0 

9 K 011 622476111 Sanacni postfik vnejsiho zdiva Calosan MSC-044 tl 4 mm m2 87,630 53,90 4 723,26 10,0 

10 K 011 622476311 Sanacni omitka vnejsiho zdiva vyrovnavaci zatfena Calosan MSPv-014 tl 20 mm m2 87,630 290,00 25 412,70 10,0 

622476611 Sanacni omitka vnejsiho zdiva stukova Calosan MSP-024 a MSJ-034 t1 22 mm 
11 K 011 

slozitosti II 
m2 87,630 441 ,00 38 644,83 10,0 

12 K 014 622482119R Oddeleni omitky od chodniku vlozenim listy 30x30 m 60,000 241 ,00 14 460,00 10,0 

13 K 014 622903110 Myti s odmastenim vnejsich omitek stupne slozitosti 1 a 2 tlakovou vodou m2 199,460 49,10 9 793,49 10,0 

14 K 014 622903130 Mytis odmastenim vnejsich omitek stupne slozitosti 5 a 6 tlakovou vodou m2 163,210 82 ,10 13 399,54 10,0 

15 K 014 629451112 Vyrovnavaci vrstva pod klempifske prvky z MC s do 300 mm m 65,000 61 ,30 3 984,50 10,0 

16 K 011 629991011 Zakryti vyplni otvoni a svislych ploch f61ii pfilepenou lepici paskou m2 60,190 25,40 1 528,83 10,0 

D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 173 828,20 

941111122 Montaz leseni fadoveho trubkoveho lehkeho s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 s do 
17 K 003 

1,2 m v do 25m 
m2 310,080 49,70 15410,98 10,0 



941111222 Priplatek k leseni radovemu trubkovemu lehkemu s podlahami s 1 ,2 m v 25 m za 
18 K 003 

prvni a ZKD den pouziti 
m2 27 907,200 1,10 30 697,92 10,0 

941111822 Demontaz leseni radoveho trubkoveho lehkeho s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 s 
19 K 003 

do 1 ,2 m v do 25 m 
m2 310,080 29,80 9 240,38 10,0 

94631111 2 
20 K 003 Montaz leseni zaveseneho radoveho trubkoveho zatizeni tr. 1 do 75 kg/m2 v do 25 m m2 154,500 137,00 21 166,50 10,0 

946311211 Priplatek k leseni zavesenemu radovemu trubkovemu 75 kg/m2 v do 10m za prvni a 
21 K 003 

ZKD den pouziti 
m2 13 905 ,000 1,30 18 076,50 10,0 

946311812 Demontaz leseni zaveseneho radoveho trubkoveho zatizeni tr. 1 do 75 kg/m2 v do 
22 K 003 

25m 
m2 154,500 82,10 12 684,45 10,0 

23 K 003 94911111 1 Leseni lehke pomocne kozove trubkove o vysce lesenove podlahy do 1 ,2 m m2 11 ,900 84,30 1 003,17 10,0 

24 K 014 952902110 Cisteni budov zametanim v mistnostech, chodbach , na schodistich nebo pudach m2 35,000 2,67 93,45 10,0 

25 K 013 978015241 Otluceni vnejsich omitek MV nebo MVC stupen slozitosti I a II o rozsahu do 30 % m2 199,460 13,30 2 652 ,82 10,0 

26 K 01 3 
978015291 

Otluceni vnejsich omitek MV nebo MVC stu pen slozitosti I az IV o rozsahu do 100 % m2 87,630 44,30 3 882 ,01 10,0 

27 K 013 978015341 Otluceni vnejsich omitek MV nebo MVC stupen slozitosti V o rozsahu do 30 % m2 163,210 17,70 2 888,82 10,0 

28 K 01 3 979011111 Svisla doprava suti a vybouranych hmot za prve podlazi 12,894 247,00 3 184,82 10,0 

29 K 013 979081111 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km 12,894 352 ,00 4 538,69 10,0 

30 K 013 979081121 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pres 1 km 244,986 13,40 3 282,81 10,0 

31 K 013 979082111 Vnitrostavenistni vodorovna doprava suti a vybouranych hmot do 10 m 12,894 209,00 2 694,85 10,0 
979082121 

32 K 01 3 Vnitrostavenistni vodorovna doprava suti a vybouranych hmot ZKD 5 m pres 10m 12,894 23,30 300,43 10,0 

33 K 241 979094211 Nakladani nebo prekladani suti 12,894 268,00 3 455,59 10,0 

34 K 013 979098231 Poplatek za ulozeni stavebniho smesneho odpadu na skladce (skladkovne) 12,894 1 180,00 15 214,92 10,0 

D 99 Presun hmot 23 359,09 

35 K 011 998011003 Presun hmot pro budovy zdene v do 24 m 55,883 254,00 14 194,28 10,0 

36 K 011 998011015 Pfiplatek k presunu hmot pro budovy zdene za zveHseny presun do 1000 m 55,883 164,00 9 164,81 10,0 

D PSV Prace a dodavky PSV 144 451 ,90 
D 764 Konstrukce klempii'ske 144 451 ,90 

37 K 764 764410850 Demontaz oplechovani parapetu rs do 330 mm m 46,000 26,80 1 232,80 10,0 

38 K 764 764421870 Demontaz oplechovani rims rs do 500 mm m 90,000 26,80 2 412,00 10,0 

39 K 764 764510250 Oplechovani Cu parapetu rs 330 mm vcetne rohu m 46,000 616,00 28 336,00 10,0 

40 K 764 764521250R Oplechovani rims olovem m 98,000 1 140,00 111 720,00 10,0 

41 K 764 998764102 Presun hmot pro konstrukce klempirske v objektech v do 12m 0,518 1 450,00 751 '10 10,0 

Celkem 1126 034,14 



POLOZKOVY ROZPOCET 

rirazka 

35 770 Pi'esun stavebnich 

0 Mimostavenistni do rava 

5 888 966 Zai'fzeni staveniste 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Pod pis: Pod pis: 

Poznamka: 
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Jitka Kyseláková
Text napsaný psacím strojem
SW BUILD - ukázka rozpočtu prací v SW BUILD



1204-3 Rozpocet: 
003 Oprava stresniho laste 

REKAPITULACE STAVEBNiCH DiLO 

Zaklady a zvlastni zakladani 
Svisle a kompletni konstrukce 102 041 
Upravy povrchu vniti'ni 9 015 0 
Upravy povrchu vnejsi 10 260 0 0 
Podlahy a podlahove konstrukce 154 388 0 0 0 
Vyplne otvoru 15 504 0 0 0 
Leseni a stavebni vYtahy 290 188 0 0 0 
Bourani konstrukci 43 645 0 0 0 
Prorazeni otvoru 117 409 0 0 0 
Stavenistni pi'esun hmot 96 546 0 0 0 0 

712 Zivicne krytiny 0 286 022 0 0 0 
713 lzolace tepelne 0 180 055 0 0 0 
762 Konstrukce tesai'ske 0 1 380 389 0 0 0 
764 Konstrukce klempii'ske 0 219 432 0 0 0 
765 Krytiny tvrde 1967016 0 0 0 
767 Konstrukce zamecnicke 17 451 0 0 
783 Natery 313 290 0 
M21 Elektromontaze 0 0 
096 Presuny suti a vyboura 0 0 

VEDLEJSiROZPOCTOVE NAKLADY 

l'lltiev'VRN' ' . . '. ·< ... ···.··. . · ..... Kc . '·. .. ·~ ;~I(Ja~,.a. . .· .. · ; . >~<c 
Ztfzene vyrobni podminky 0 4,0 5 853 196 234 128 
Pamatkova pi'irazka 0 10,0 5 853 196 585 320 
Pi'esun stavebnich kapacit 0 0,0 5 853 196 0 
Mimostavenistni doprava 0 0,0 5 853 196 0 
Zarizeni staveniste 0 2,0 5 888 966 117 779 
Provoz investora 0 2,0 5 888 966 117 779 
Kompletacni cinnost (lCD) 0 0,0 5 888 966 0 
Rezerva rozpoctu 0 0,0 5 888 966 0 

1···· / • cQEJ.:f<EfiiJ VRN . · .. · ... \ . . .. ·. · ..... . ·· .... ... · .. ·.·· .. : .· .. ... ' . .·.· .. . .1 D5.$ DO$ 
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Poloikovy rozpocet 

Rozpocet: 
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Polozkovy rozpocet 

Rozpocet: 
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Polozkovy rozpocet 

Stavba: 
Objekt: 003 Oprava stresniho plaste 

I Rozpocet: 
II 

m 22,10 

z 
m 
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Polozkovy rozpocet 

Rozpocet: 
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,Propocet na opravu omitek soklu 

polozka mj pocet mj cena mj celkem 
otlucenf omftek na zbyvajfdch narusenych mfstech m2 8 95 Kc 760 Kc 
provedenf obetovane omftky pro vytazenf soH ze zdiva m2 106 1ss Kc 16 430 Kc 
opetne otlucenf obetovanych omftek a odvoz suti m2 106 10s Kc nBo Kc 
provedenf trassvapennych omftek tl. 30 mm Quickmix m2 106 472 Kc so 032 Kc 
provedenf trassvapennych omftek stukovych Quickmix m2 106 138 Kc 14 628 Kc 
nater mineralnf venkovnf die puvodnfho odstfnu m2 120 195 Kc 23 4oo Kc 
oprava a nater schodistovych zdf kpl. 1 3 5oo Kc 3 5oo Kc 
vysparovanf schodistovych stupnu kpl. 1 3 8oo Kc 3 8oo Kc 
uprava a vycistenf destovych svodu a jejich reviznfch prvku kpl. 1 5 ooo Kc s ooo Kc 
Celkem bez DPH 128 680 Kc 
DPH 21% 21 o23 Kc 
Celkem vcetne DPH 155 703 K~ 

V Praze dne 15.11.2014 

Jitka Kyseláková
Text napsaný psacím strojem
Ukázka propočtu - oprava omítek soklu



3614. Stupn~ slozitosti vnejsich pru~eli 

St~ny a Wty 
a) I. omitka rovna bez vystupku s jednoduchou timsou hlavni, 

pfipadn~ kordonovou. 
b) II. omitka rovna s onimovanim otvoru o jednom vystupujicim 

nebo ustupujicim profilu, s jednoduchymi podokeniky, 
s jednoduchym linovanim (sparou), oddelujicim jednotliva 
podJafi, s jednoduchou rimsou hlavni i kordonovou. 

c) III. omitka rovna s oramovanim otvoru o dvou af tfech vystupu
jicich nebo ustupujicich profilech. s jednoduchy~i podoke-... 
niky ·a jednoduchyin delicim linovanim mezi podlafimi, ja-
kof i nad a pod okny, s jednoduchou timsou hlavni, kordo
novou a rimsami patrorymi, anebo: 

' d) Ill. omitka rovna bez profilovimi, ale se zvetsenym mnoistvim 
. bran a uzkycb plocb u pru~eli konstruk~ne ~lenenebo lo

dtiemj nebo po deice probihajicimi balk6ny, soucasne sdru
fenymi parapety a zvetsenymi okny nebo plocbami obrane
nymi obklady apod. (pres 50% plocby), sparami (zapuste
nym linovanim), s l}ladkou blavni timsou, popt. tef s fimsou 
kordonovou anebo pr~bihajici markyzou nad cbodnikem. 
Ojedinele balk6ny, otvory a neprovadene upravy do 50% 
plocby necbarakterizuji tento stupe!\ (viz I af II), 

e) IV. omltka rovna i castecne zaoblena s oramovanim otvoni o vi-
ce nd tfecb vystupujicich nebo ustupujicich profilech, s jed
noducbymi podekeniky i nadokeniky, s jednoduchym lino
vanim·mezi podla!imi, jakoz i nad a pod okny, s jednodu
cb:Ymi lezenami, s jednoducbou fimsou hlavni, kordonovou, 
nadokenni, podokenni a fimsami patrovymi, 

0 v. omitka rovna i caste~ne zaoblena s oramovanim otvoni 0 vi-
ce net tfecb vystupujlcicb nebo ustupujicich profilecb, s ~le
nenymi podokeniky a nadokeniky, s bladkymi lezenami, 
s Benenym linovanim vodorovnym i svislym (hladkou rusti
kou), s oramovanhn plocb (i o vice profilech) ur~enycb pro 
sgrafita, keramicke, stukaterske a jine prvky apod., s ~lene
nou fimsou hlavni, kordonovou, nadokenni, podokenni, pfi
padne patrovou, anebo: 

g) V. omitka rovna se zvetsenym mnofstvim braq a uzkych ploch 
u pru~eli konstrukcne ~leneneho lodfiemi nebo po deice 
probibajicimi balk6ny, sou~sne sdnizenymi parapety 
a zvet§enymi okny, se zv~tsenym mnofstvim bran tafenebo 
profilovani - zlabkovani (kanelury vzdalene od sebe 80 af 
ISO mm) na meziokennich stenach nebo na podokennich pa
rapetecb, popf. tef na m~iokennich piliflch (sloupech), 

h) VI. omitka rovna i zaoblena s oramovanim otvoru o vice ne:i 
tfecb vystupujicich nebo ustupujicicb profilech, se slofite 
clenenymi podokeniky a nadokeniky, ~lenenymi Iezenami 
vodorovnymi i svislymi, s ~lenenym Ifnovanim (hladkou rus
tikou), s oramovanim ploch (i 0 vice profilecl}) pro sgrafita, 
keramicke, stukaterske a jine prvky apod., s ~lenenymi pilas-

try, sloupy apod., s ~len~nou timsou hlavni, kordonovou, 
nadokenni, podokenni, patrovou, 

i) VII. omitka, jejiz cleneni je bohat§i nez ~leneni uvedena v pted
cbilzejicich stupnich. 

j) Pro ureeni slozitosti sten a stitti je rozhodujici pfevhidajici vyskyt 
prvkU charakterizujicicb stupen cleneni. Pfi nestejne ~lenenych 
prueelicb na temze objektu posuzuje se kazde pnieeli samostatne 
(ulicni, dvorni, stitove). Je-li v jednom pni~eli pferusenem kordo
novou fimsou navdeno odlisne cleneni pod fimsou, posuzuji se 
obe casti samostatne, pficemz se fimsa zahrnuje do Msti slozitejsi. 
Toto pravidlo vsak neplati tam, kde cleneni pruceli patrovymi 
fimsami je jednim ze znaku slozitosti pro cele prticeli. 

k) Je-li prtieeli 1.-11. nebo III. stupne a soucasne hlavni timsa bo
hate ~lenena (slozit~ t~ena - VI, clankovana - VII), posuzuje 
(a meii) se samostatne hlavni fimsa a samostatne ostatni prticeli. 

I) Je-li pruceli rozcleneno svislymi, popt. vodorovnymi vystupky nebo 
ustupky, popt. odchylnym druhem provadenych uprav povrchu do 
nekolika rtizne clenenych casti, posuzuje se kazda ~ast samostatne. 
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