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Cíl metodiky 

Metodika umožňuje využít nový postup jako výsledek výzkumu a vývoje s hlavním cílem: 

- objektivizace vynakládaných finančních prostředků čerpaných ze zdrojů příjemce metodiky. 

Další cíle lze definovat jako: 

- eliminace nereálných nabídek dodavatelských podniků, 

- zajištění racionálního čerpání z dotačních titulů veřejných prostředků, 

- sjednocení dokumentů pro investorskou kontrolu cen stavebních prací, 

- dostupnost a zvýšení komfortu tvorby podkladů pro žadatele z odborné i laické veřejnosti, 

- získání strukturovaných podkladů pro navrhovaný finanční rozsah prací, 

- standardizace dokumentů pro soutěžní podmínky (umožnit porovnání variant), 

- eliminace vzniku chyb v důsledku manuálního zpracování. 

 

 

Popis metodiky 

 

Preambule 

Metodika je realizována na bázi Memoranda o vzájemném porozumění a spolupráci mezi ČVUT v Praze, 

Fakultou stavební a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z roku 2013 (znění dostupné archivací obou 

partnerů). Vývoj byl uskutečněn za spolupráce Laboratoře technicko-ekonomického rozhodování – 

Decision Lab na ČVUT v Praze na Fakultě stavební. 

Metodika nabízí novost řešení v následujících souvislostech: 

- tvorba odborných dokumentů probíhá bez nutných znalostí podrobných expertních (odborných 

technických, výrobních, organizačních a ekonomických) postupů, 

- přenos grafických vstupů do kalkulovaných položek prostřednictvím SW aplikace je bezchybný, 

- uživatelská volnost při modifikaci směrných jednotkových cen použitých v generovaných 

dokumentech, 

- zjištění kalkulovaných hodnot s požadovanou spolehlivostí; možná detekce očekávaného rozpětí 

výsledné rozpočtové ceny nabídky. 

 

Metodický rámec – ekonomika pořízení stavebního výrobku 

Metodická východiska využívají výstupů projektu TD020040 Technologické agentury. Pořízení stavebních 

prací je charakterizováno pořizovacím investičním nákladem (IN), který je vymezen jednoduchým součtem 

součinů: 

INvar = ∑položky jednotkové ceny  množství dle projektuvar   (1) 

kde 

INvar je celkový rozpočtový náklad navržené varianty,  



∑  představuje součet přes všechny použité funkční prvky projektového návrhu 

(rozpočtové položky), 

jednotkové ceny jsou dány zvolenou cenovou normativní základnou a vstupy uživatele (žadatele), 

množství dle projektuvar je dáno projektovým návrhem (respektive variantou řešení), tj. na příklad 

požadavky uživatele, financujícího subjektu, požadavky regulující stavební 

řízení a pod. 

 

Porovnávání variant 

V projektu vytvořené technicko-ekonomické varianty (dané parametry množství dle projektuvar) dávají 

vzniknout rozpočtovým variantám IN1, IN2, IN3, …. Pokud zůstaneme při vyhodnocení na úrovni jejich 

hodnotového porovnání, odhodlali jsme se k jednoduchému, přehlednému, nicméně zjednodušujícímu 

kroku. Veškeré otázky kvality, životnosti atd. jsme přesunuli do samotné podstaty tvorby variant – do 

technického návrhu.  

Navrhované řešení jde ve své koncepci nad uvedný rámec. Definice návrhu jednotlivých variant umožňuje 

absorbovat požadavky na kvalitu, technickou životnost, morální životnost apod. Při výběru variantních 

řešení je třeba vnímat rozdíly, které volbou levné nebo drahé varianty ve skutečnosti přijímá. Zejména 

volba materiálových prvků a jejich rozsahu (výkaz výměr) ovlivňují podstatu tvorby jednotlivých variant 

INvar. 

K variantám investičních nákladů INvar je třeba přistupovat jako k v čase proměnným veličinám. Obecné 

pojetí levného nebo náročného stavebního produktu je evidentní. Nicméně v konkrétních případech je 

třeba posuzovat situace, které nemají obecný charakter. Krátkodobá výhodnost nižších investičních 

nákladů je většinou pouze výhodou s krátkodobou platností. 

Komplexní pohled uplatňuje v hodnocení nejen vlivy jako je pořízení, nýbrž i výnosy a náklady v průběhu 

užívání a odstranění stavebních konstrukcí. Podrobněji viz obr. 1. Náplň jednotlivých prvků životního cyklu 

stavebních konstrukcí je navržena v obr. 2. 

 

Obr. 1 Schéma komplexního pohledu na náklady životního cyklu projektového řešení. 



Metodický základ – postup používání metodiky 

Metodika je pro praktické využití promítnuta do SW nástroje RebytCalc pro objektivizaci nákladů 

spojených s rekonstrukcí sanitárních jader bytových objektů. Jedná se o nástroj pro navrhování a kontrolu 

investičních aktivit obnovy a údržby bytového fondu. Uživatel získává strukturované podklady pro 

plánovaný finanční rozsah prací. Znění metodiky je dostupné ke stažení z projektových stránek: 

http://decisiontools.fsv.cvut.cz/dlask/omega/ 

Metodický nástroj je k dispozici na stránkách: 

http://decisionlab.fsv.cvut.cz/rebytcalc.html 

 

Metodické kroky 

 

Základní kroky pro získání výsledných metodických dokumentů 

uskutečňuje ideový postup – model. 

Jako vstupní data pro identifikaci dokumentu se zadávají údaje 

popisující objekt polohopisně; nemají vliv na stanovení rozpočtu 

(název, ulice, PSČ, město). 

 

Jedná se o informace věnující se výhradně stávající stavební 

konstrukci, volí se vybavenost stávajícícho řešení. Ze stavebních 

parametrů se zadává: 

- světlá výška bytu od podlahy k podhledu, 

- poschodí, ve kterém se nachází bytové jádro, 

Investor definuje zda: 

- vana je součástí bytového jádra, 

- sprcha je součástí bytového jádra, 

- WC a umyvadlo je součástí bytového jádra. 

Pro výpočet je nutné zadat počet stávajících dveřních otvorů 

v šířkách 60cm, 70cm, 80cm, 90cm a existenci současného 

podhledu.  

 

Grafická editace zadání definuje nejen rozměry (měrnou jednotkou 

jsou metry), ale volí se například charakter vlastní stěny ve 

stavebním objektu. Může nabývat stavů: 

a) nebude se měnit,  

b) neuvažovat konstrukci,  

3. Interakční model půdorysu I. 

 

2. Popis stávajícího stavu 

1. Vstupní data 

http://decisiontools.fsv.cvut.cz/dlask/omega/
http://decisionlab.fsv.cvut.cz/rebytcalc.html


c) bude se měnit. 

Grafickým výběrem (kliknutím myší) se volí, které stěny zůstanou ve 

stávajícím provedení, které budou odstraněny a které se nebudou 

v navrhovaném stavu vyskytovat vůbec. 

 

Je třeba zvážit požadovaný standard (vyšší, nižší, průměr), materiál 

stěn, podhled a přítomnost podlahového vytápění. Různé druhy 

standardu požadovaného řešení mají vliv na jednotkové orientační 

ceny použitých materiálů a konstrukcí. Materiál pro stěny bytového 

jádra se volí z variant: Porotherm, Ytong, sádrokarton. 

 

 

 

 

Rozměry konstrukcí vychází ze stávajícího řešení, volí se umístění 

vstupních otvorů. Charakteristiku stěn lze načíst z definice půdorysu 

stávajícího stavu. Nově je nutné nastavit, v jakých stěnách se mají 

vyskytovat dveřní otvory. Praktické uspořádání dveřních otvorů je 

ponecháno na volbě investora. Volba charakteru stěn se provádí 

grafickým výběrem myší stejně jako v případě interakčního modelu 

stávajícího stavu (bod 3). 

 

 

V této fázi se volí vybavenost navrhovaného řešení. Investor může 

vybírat z následujících konstrukčních prvků: 

- dveře (ocelové nebo obložkové zárubně, pouzdrové) v šířkách 60 

až 90 cm, 

- obklady s různou velikostí dlaždic nebo obkladová mozaika, 

- dlažba s různou velikostí dlaždic, 

- WC volně stojící nebo zazděnou variantu typu Geberit, 

- otopný žebřík sloužící k vytápění nebo sušení, 

- bidet klasický nebo závěsný včetně bidetové baterie, 

- vana rovná nebo rohová s podezděním nebo krycím panelem, 

- sprcha v provedení zděné varianty nebo sprchového boxu, 

- umyvadlo s volbou klasické, pákové nebo termostatické baterie. 

6. Volba vybavení 

 

5. Interakční model půdorysu II. 

 

4. Popis navrhovaného stavu 

 



Provádění dlažeb a obkladů je možné doplnit volbou navýšení 10 % 

materiálu na ztratné (tzv. prořez materiálu). 

 

 

 

 

 

 

 

Pro množství jednotlivých položek je třeba analyzovat půdorysné 

zadání a napočítat plošné rozsahy stěn, podlah, stropů, dlažby, 

obklady, podhled apod. pro zjištění budoucích celkových cen. 

 

Proces rozpočtování probíhá automaticky v několika definovaných 

krocích: 

a) vyhledání položek směrných cen pro požadovanou práci 

z databáze, 

b) přiřazení výkazu výměr položce, 

c) výpočet ceny pro vybranou položku, 

d) nutno respektovat demontáž a zřizování nových konstrukcí, 

e) body a) … d) se opakují pro všechny konstrukční prvky. 

 

V rámci kroku 9a) se automaticky generuje dokument tzv. slepého 

rozpočtu (nejsou uvedeny ceny, jen množství). Dokument se použije 

např. pro poptávku u potenciálního dodavatele pro jeho nabídku 

jednotkových cen a celkovou cenu. 

Druhým dokumentem je úplný položkový rozpočet obsahující výkazy 

výměr, směrné ceny a celkovou cenou. 

 

Tiskové sestavy jsou připravené pro vlastní potřebu nebo k publikaci 

třetím stranám. 

 

 

 

10. Tisk dokumentů 

 

9a) Generace objemů prací + 9b) Generace rozpočtu 

 

8. Kategorizace položek 

 

7. Analýza topologie zadání 

 



Aplikační manuál 

Softwarový nástroj, který aplikuje metodiku je možné ovládat ve 4 základních krocích: 

(1)  Otevřít 

Produkt je možné provozovat v běžném tabulkovém procesoru MS Excel. Podmínkou správné funkčnosti 

je povolení maker, viz obr. 2. Bez této volby je aplikace nefunkční. Aplikace byla vyvinuta a testována ve 

verzi MS Excel 2007, 2010, 2013. 

 

Obr. 2 Výchozí vzhled aplikace. 

Stažením z webových stránek (http://decisionlab.fsv.cvut.cz/rebytcalc.html) a uložením aplikace na pevný 

disk je nástroj připraven k použití. Po otevření je výchozí list aplikace na obr. 2, kde stiskem tlačítka 

Průvodce výpočtem začnete pracovat na svém vlastním uživatelském investičním návrhu. 

(2)  Zadání stávajícího stavu 

Model pracuje ve dvou základních režimech. Jako první je definice Stávajícího stavu (viz obr. 3) a dále 

přechod k Navrhovanému stavu (viz obr. 4). V rámci popisu Stávajícího stavu uživatel popisuje současnou 

dispozici pomocí interaktivního zadávání v levé spodní části dialogu. 

Stávající stav obsahuje zadání světlé výšky bytu a podlaží, kde se rekonstruované jádro nachází. Dále se 

zadávají počty dveří a existence vany, sprchy, WC a umyvadla. 

Jako rozšířené vstupy je možné využít definici možné změny cen prací vzhledem k lokalitě, kde se bude 

investice realizovat. Je možné z tohoto pohledu předpokládat znalost lokálních podmínek investora. 

Aplikace umožňuje zadat rozsah, ve kterém se bude výsledná cena prací pohybovat. Interval je 

proměnlivý, takže je možné postihnout situace, kdy například investor odhaduje, že všechny práce pořídí 

levněji (nebo dráž) než jsou definované směrné ceny v databázi aplikace. Výsledná cena je doplněna o 

určitý interval, ve kterém by se měl dodavatel realizace pohybovat. Pokud cena vybočí mimo tento interval 

je to signál pro investora k podbrobné analýze cenové nabídky. 

http://decisionlab.fsv.cvut.cz/rebytcalc.html


 

Obr. 3 Popis stávajícího stavu. 

(3)  Zadat navrhovaný stav 

Po vyplnění údajů o stávajícím stavu se přejde k navrhovanému řešení. Struktura dialogu je uvedena na 

obr. 4. V rámci navrhovaného řešení je možné volitelně navrhovat: 

- dveře (ocelové nebo obložkové zárubně, pouzdrové) v šířkách 60 až 90 cm, 

- obklady s různou velikostí dlaždic nebo obkladová mozaika, 

- dlažba s různou velikostí dlaždic, 

- WC volně stojící nebo zazděnou variantu typu Geberit, 

- otopný žebřík sloužící k vytápění nebo sušení, 

- bidet klasický nebo závěsný včetně bidetové baterie, 

- vana rovná nebo rohová s podezděním nebo krycím panelem, 

- sprcha v provedení zděné varianty nebo sprchového boxu, 

- umyvadlo s volbou klasické, pákové nebo termostatické baterie. 

Uvedené vybavení není povinné a v rámci každé sekce se zadávají počty těchto předmětů, případně 

jejich rozměry. Jako povinná položka je uvažováno umyvadlo s volitelným typem baterie. Při zadávání je 

dostupná nápověda pro důležité položky při najetí nad nimi myší (tooltips). 

Provádění dlažeb a obkladů je možné doplnit volbou navýšení 10 % materiálu na ztratné (tzv. prořez 

materiálu). Vybrané položky jsou vybaveny informačním dialogem, který se objeví po stisku tlačítka . 

Jeho obsah se kontextově mění a ukázka je uvedena v pravé části obr. 4. 

 



 

Obr. 4 Popis navrhovaného stavu. 

Jako výstup se volí tisková sestava slepého rozpočtu nebo kontrolní rozpočet investora včetně 

jednotkových a celkových cen. 

(4)  Vytisknout 

Stiskem tlačítka Přehled objemu prací resp. Generuj rozpočet v dialogu Navrhovaný stav se provede 

analýza požadovaných součástí a parametrů zadání. Podle položek v databázi rozpočtu se zjistí jejich 

objemové a cenové hodnoty. Výsledkem je vygenerovaný slepý rozpočet (výkaz výměr) nebo kontrolní 

rozpočet realizovaných prací. Slepý rozpočet tzv. „nacení“ dodavatel stavebních prací v rámci výběrového 

řízení. V typickém průběhu následně rozhodne individuální stavebník nebo členská schůze společenství 

vlastníků jednotek o nejvhodnější realizaci porovnáním nabízených cen dodavatelů a kontrolního rozpočtu 

vytvořeného aplikací. 



 

Obr. 5 Tisková sestava slepého rozpočtu. 

 

Obr. 6 Kontrolní položkový rozpočet. 

Výběr dodavatelské firmy je použitím uvedených dokumentů objektivizován, protože všichni účastníci 

výběrového řízení naceňují stejné položky a jejich objemy (množství). Nemůže tak nastat rozpor 

v uvažovaných pracech a jejich objemech. 

 

Aplikační předpoklady 

Metodika je zpracována pro programové vybavení Microsoft Office Excel 2010 za pomocí VBA – Visual 

Basic for Application. Databáze položek jako podklad pro ocenění váže na cenovou soustavu směrných 

cen. Struktura položek podle třídění stavebních konstrukcí respektuje třídění podle číselného klíče TSKP 

a JKPOV (např. rozpočtářského softwaru KROS Plus verze 13.80). Aplikační znalosti pro ovládání 

nástroje se výhodně omezují na schopnosti uživatele ovládat běžné kancelářské aplikace typu MS Word, 

MS Excel apod. 

Minimální požadavky na hardwarové vybavení je stolní počítač s operačním systémem Microsoft Windows 

XP, Vista, Windows 7 (doporučeno) a Windows 8. Minimální rozlišení dipleje 1024x768 bodů. 

 



Metodické výstupy 

Výstupy je možné členit na: 

- slepý rozpočet, 

o vytvoření přehledu prací, který zohledňuje požadavky zadavatele / investora, 

o seznam prací se zatříděním do oddílů jako podklad pro ocenění, 

o podklad pro ocenění stejných položek nabídkového rozpočtu dodavatele, 

- kompletní rozpočet stavebních prací, 

o vytvoření přehledu prací, který zohledňuje požadavky investora, 

o jedná se o orientační náklady investora (konečná cena vyplyne z nabídkového řízení na 

základě slepého rozpočtu), 

o seznam prací s uvedením množství a cenou, 

o podklad se směrnými cenami pro porovnání dodavatelských rozpočtů stavebních prací, 

o možnost kalkulace rozkolísání (volatility) výsledné ceny, 

o pravděpodobnost, že výsledná cena se bude v regionu, konkrétní nabídce pohybovat ve 

vypočteném rozpětí. 

Výsledky získané aplikací metodiky jsou ve smyslu uvedených dokumentů průkazné a vzhledem ke 

strukturovanému obsahu aplikace také opakovatelné pro různé modifikace zadání. Metodiku je možné 

aplikovat pro rozmanité výchozí podmínky i požadavky na finální realizaci. 

 

Pozitivní uplatnění lze očekávat tam, kde je vyžadována zvýšená objektivizace postupů aplikovaných při 

vynakládání prostředků čerpaných prostřednictvím příjemce metodiky. Metodické výstupy jsou chápány 

jako doporučené dokumenty pro žádosti o čerpání prostředků z veřejně poskytovaných titulů. 

 

 

Uplatnění metodiky (uživatelé) 

Metodický model je určen pro široký okruh uživatelů, kteří požadují podporu od veřejného poskytovatele 

investičních prostředků. Jedná se o 

- majitele bytových jednotek, 

- společenství vlastníků – budoucí investory, 

- banky – pro kontrolu oprávněnosti nákladů při žádostech o úvěr, 

- zhotovitele především z řad firem malého a středního podnikání, kteří nemají odborné SW 

vybavení, 

- drobné dodavatele a projektanty navrhující rekonstrukci bytového jádra, 

- širší veřejnost požadující znalost struktury prací a s nimi souvisejících nákladů rekonstrukci 

bytového jádra v komplexním náhledu tedy položkovým rozpočtem. 
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