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Anotace 
 V diplomové práci je detailně zpracována a popsána tvorba nákladových cen 

podkladních vrstev komunikací z kameniva drceného ve společnosti EKOSTAVBY Louny 

s.r.o., jejich přenos do informačního a řídícího systému IPOS a následná aplikace v praxi. 

V první části je popsán výrobní program společnosti a následně uvedena základní stavební 

mechanizace, která se pro provádění podkladních vrstev komunikací používá. Ve druhé 

části je uvedena současná praxe v oblasti stanovení cen a zdůrazněny nevýhody z toho 

vyplývající. Další část obsahuje samotnou tvorbu nákladových cen, složky, ze kterých se 

nákladové ceny skládají a jak bude vypadat jejich následná aplikace v praxi. Rovněž je 

v této kapitole popsáno fungování systému IPOS. Ve čtvrté části jsou popsány návrhy a 

doporučení týkající se nákladových cen a systému IPOS. Závěr shrnuje výsledky mé práce. 

Klí čová slova: nákladové ceny, směrné ceny, položkový rozpočet, dopravní stavby, IPOS 

 
 
 
 
 
 
 
Summary 
 This Master project discusses in detail the processe of creating cost pricing for road 

screeding layers made out of crushed aggregate which are prepared by EKOSTAVBY 

Louny s.r.o. Bucket brigade into the informational and control unit IPOS and consecutive 

application in field. The first part of the project defines the company’s production program 

and the main construction machines which are used for screeding road layers. The second 

part explains the base-point pricing used in the field and points out disadvantages 

accompanying this method. The third part contains only cost pricing creation methods used 

and the components with the application view in the field. As well as explaining IPOS 

system function. The proposals and recommendations concerning cost pricing and IPOS 

system are described in the fourth section. The conclusion is a recapitulation which 

describes the accomplishment of this Master project.  

Keywords: cost price, value price, item budget, road construction, IPOS   
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Seznam použitých zkratek 

České zkratky 

apod.  a podobně 

atd.  a tak dále 

a.s.  akciová společnost 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

cca  cirka 

cm  centimetr 

č.  číslo 

ČSN  Česká soustava norem 

ČSN EN Česká soustava norem Evropské normy 

DPH  daň z přidané hodnoty 

drc.  drcený 

fr.  frakce 

hod.  hodina 

hrub.  hrubý 

HSV  Hlavní stavební výroba 

IT  informační technologie 

JKSO  Jednotná klasifikace stavebních objektů 

kam.  kamenivo 

Kč  Koruna česká 

km  kilometr 

KS  kupní smlouva 

LK  lomový kámen 

m  metr běžný 

M  Montáže technologických zařízení 

mech.  mechanický 

mm  milimetr 

M-B  Mercedes-Benz 

MZK  mechanicky zpevněné kamenivo 

m2  metr čtvereční 

m3  metr kubický 



  

  

např.  například 

obr.  obrázek 

odst.  odstavec 

PDK  přírodní drcené kamenivo 

písm.  písmeno 

PSV  Přidružená stavební výroba 

SPCM  Sborník pořizovacích cen materiálů 

spol.   společnost 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

ŠD  štěrkodrť 

ŠV  štěrk vibrovaný 

t  tuna 

tab.  tabulka 

tl.  tloušťka 

tzv.  takzvaný 

ÚRS  Ústav racionalizace ve stavebnictví 

vel.  velikost 

VRN  vedlejší rozpočtové náklady 

v.o.s.  veřejná obchodní společnost 

zpevn.  zpevněný 

%  procento 

§  paragraf 

Cizojazyčné zkratky 

ISO  International Organization for Standardization 

OHSAS Occupational Health and Safety Assesment Series 

SQL  Structured Query Language 

WC  water kloset 
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1 Úvod 

 Stavebnictví tvoří velice specifickou část průmyslu každého státu. Avšak stejně 

jako v jiných průmyslových odvětvích i ve stavebnictví hraje velice důležitou a 

nezastupitelnou roli kalkulace nákladů. „Nákladová kalkulace je definována jako výpočet 

nákladů na jednotku výroby nebo na jednotku prodávaného zboží“ [11]. Ovšem kalkulace 

nákladů ve stavebnictví má mnoho odlišností oproti jiným odvětvím. „Oproti jiné produkci 

předpokládá přizpůsobovat oceňování specifickým podmínkám konkrétního díla“ [5]. 

 Pro určení nákladů stavebního díla se používá rozpočet, který se skládá 

z jednotlivých položek stavebních prací. V diplomové práci se zaměřím na tvorbu 

nákladových cen podkladních konstrukcí komunikací. Položky pro výše zmíněné práce 

samozřejmě existují a hojně se používají, nazývají se směrnými cenami a jsou nezávazné. 

Nejrozšířenější jsou katalogy popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. 

„Ceny obsažené v těchto cenících jsou sestavovány pomocí reprezentativní kalkulace 

přímých nákladů a režií a zisku připočítávaných přirážkovou kalkulací“ [5]. Směrné ceny 

sice určují ceny stavebních prací na trhu, ale jejich použití pro kalkulaci nákladů je značně 

problematické. Ve své práci sice budu ze směrných cen vycházet, zároveň je však potřeba 

přizpůsobit je pro danou firmu (EKOSTAVBY Louny s.r.o.) a pro daný druh prací. Bude 

také zvolen typ kalkulace. Z tohoto hlediska se jeví jako nejvýhodnější kalkulace 

individuální. Dalším problémem, který je potřeba po vytvoření nákladových cen řešit, je 

problém správní a výrobní režie. Je potřeba zjistit, jak vysoké tyto režie vůbec jsou a 

jakým procentem se podílí na celkových nákladech firmy EKOSTAVBY Louny s.r.o. 

Následně bude nutné vyřešit, jakým způsobem rozpouštět tyto režie do nákladů 

jednotlivých staveb. 

 Důležitou částí diplomové práce bude popis aplikace vytvořených nákladových cen 

do informačního a řídícího systému IPOS. Popíši zde celkový dopad těchto změn na chod 

celé společnosti a výhody, které zajisté vzniknou po jejich vytvoření. Bude se to týkat 

především možností, jak přejít k efektivnímu odměňovaní pracovníků za výsledky jejich 

práce a odstraňování možných prostojů. Základem pro odměňování budou vytvořené 

nákladové ceny a jejich normativy spotřeby práce. 

 V současné době nákladové ceny ve společnosti neexistují a při stanovení cen 

včetně nákladových je používána převážně intuice a znalost situace na trhu. To firmu 
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v ostrém konkurenčním boji značně znevýhodňuje a znemožňuje účinně si rozvrhnout 

hospodaření. Vytvoření nákladových cen nebude znamenat žádnou výhodu oproti 

konkurenci, nýbrž pouze její dohnání. Stavebnictví je obor, kde panuje velká konkurence a 

kde platí, že čím větší společnost tím větší režijní náklady, což umožňuje i menším firmám 

být velkým hráčem. Nákladové ceny by měly umožnit identifikovat možné rezervy a tím 

zároveň snižovat náklady. Cílem vytvoření nákladových cen by mělo být jediné, aby firma 

co nejlépe obstála v ostrém konkurenčním boji, prosperovala a měla spokojené zákazníky a 

zaměstnance. 
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2 Charakteristika vybrané spole čnosti 

Společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o. se zabývá převážně stavební činností. 

Specializuje se na stavby dopravní, tzn. stavby silnic a dálnic, parkovišť, chodníků, hřišť a 

dalších obdobných staveb. Dále provádí stavby ekologického charakteru, jako jsou např. 

čistírny odpadních vod, vodojemy, kanalizace, vodovody, plynovody apod. Společnost 

EKOSTAVBY Louny s.r.o. působí převážně v Ústeckém a Středočeském kraji. 

2.1 Historie a vznik spole čnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o.  

 Společnost byla založena v roce 1990 pod názvem Jiří Markup – Oldřich Řáha 

EKOSTAVBY v.o.s. Ke dni 31. 3. 2003 nabyla právní moci transformace společnosti na 

společnost s ručením omezeným pod názvem EKOSTAVBY Louny s.r.o. V současné době 

firmu vlastní a řídí tři společníci. Jedná se o firmu tzv. rodinnou. 

V roce 1999 byl ve společnosti úspěšně implementován systém řízení jakosti, který 

splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001. Od roku 2003 je společnost držitelem 

certifikátu systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN 14000:2005. 

V květnu 2006 byl zaveden a certifikován systém managementu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci splňující požadavky OHSAS 18001. 

2.2 Organiza ční struktura spole čnosti 

Společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o. má tři výrobní závody. Každý se 

specializuje na jinou stavební činnost. Jsou to: 

• Závod dopravních staveb; 

• Závod inženýrských staveb; 

• Závod dopravy, mechanizace a služeb. 

Závod dopravních staveb a závod inženýrských staveb provádějí a realizují stavební 

zakázky. Závod dopravy, mechanizace a služeb poskytuje technické zázemí pro ostatní dva 

závody. Pronajímá a půjčuje jim, za předem dané ceny, stavební mechanizaci, nákladní 

automobily a drobné stavební nářadí. Dále půjčuje věci a pomůcky pro zvýšení ochrany a 

bezpečnosti staveniště (např. dopravní značky, bezpečnostní světla, plotové sestavy pro 

oplocení staveniště a jiné). 
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Bezproblémový chod společnosti dále zajišťují tři podpůrné útvary. Jsou to: 

• Útvar ekonomického ředitele; 

• Útvar obchodně technického ředitele; 

• Útvar personálního ředitele. 

Organizační struktura společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. je zřejmá z obrázku č. 1. 

Obr. č. 1 Organizační schéma společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Interní zdroje společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. 

2.3 Základní data o spole čnosti 

 Společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o. je významnou regionální stavební 

společností, která zaměstnává velký počet obyvatel regionu. Následující grafy ukazují, jak 

se v minulých letech vyvíjely roční výkony společnosti ve finančním vyjádření a také 

počty kmenových zaměstnanců. V grafech nejsou uvedeny údaje za rok 2008, protože ještě 

nebyly k dispozici aktuální a přesné údaje.  
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Graf č. 1 Přehled ročních výkonů v tis. Kč 
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Graf č. 2 Přehled počtu zaměstnanců 
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2.4 Výrobní proces spole čnosti 

 Jak je zmíněno výše, společnost se zabývá převážně stavbami dopravního 

charakteru. Dopravní stavby také tvoří až 70 % obratu celé firmy. Dopravní stavby je 

široký pojem a dělí se: 

• dopravní stavby silniční; 

• dopravní stavby železniční; 

• dopravní stavby letecké. 

Z vyjmenovaných druhů staveb se společnost zabývá pouze dopravními stavbami 

silničními. Dopravní stavby silniční se dále dělí: 

• dálnice; 

• dálniční odpočívky; 

• silnice I. až III. třídy; 

• místní komunikace; 

• účelové komunikace; 

• polní a lesní cesty; 

• příslušenství silnice. 

Proces výstavby dopravních staveb silničních vyjma příslušenství silnice se 

většinou skládá z několika stejných, po sobě jdoucích stavebních úkonů: 

• sejmutí ornice; 

• zemní práce (odkopávky zemin nebo násypy zemin); 

• podkladní vrstvy z kameniva těženého; 

• podkladní vrstvy z kameniva drceného; 

• podkladní vrstvy z kameniva obalovaného asfaltem; 

• kryt komunikace z betonu asfaltového (popř. cementobetonový kryt). 

2.4.1 Podkladní vrstvy vozovek z kameniva  

 „Podkladní vrstva vozovky je spodní část vozovky určená k roznášení tlaků vozidel 

z krytu vozovky na podloží. Skládá se buď z jedné nebo více vrstev různě zpracovaných 

stavebních hmot“ [12]. Kamenivo pro podkladní konstrukce komunikací může být ve 

formě nestmelené směsi nebo směsi stmelené hydraulickým pojivem (např. cementem, 

pomalu tuhnoucím pojivem – práškové pojivo s hydraulickými vlastnostmi nebo vrstva 
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z čerstvého betonu zhutněná válcováním, vibrací atd.). Kamenivo dělíme podle druhu 

vzniku: 

• drcené; 

• těžené; 

• těžené drcené; 

• těžené předrcené. 

Problematiku provádění podkladních vrstev komunikací z kameniva řeší: 

• ČSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené 

hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace [17]; 

• ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních 

komunikací, letištních a jiných dopravních ploch [16]; 

• ČSN 73 6114 VOZOVKY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, Základní ustanovení 

pro navrhování [13]; 

• ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – Část 1: Provádění a 

kontrola shody [14]; 

• ČSN 73 6126-2 Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – Část 2: Vrstva 

z vibrovaného štěrku [15]. 

2.4.2 Podkladní vrstvy z kameniva drceného 

 Drcené kamenivo se zpracovává pomocí drtící techniky a je těženo v lomech. 

Druhy těžených hornin pro drcené kamenivo jsou např.: 

• čedič; 

• spilit; 

• porfyr; 

• znělec; 

• rula; 

• melafyr; 

• metadroba. 

Frakce kameniva 

„Souhrn různě velikých zrn kameniva označujeme jako frakci kameniva – např. 

frakce 4/8 znamená, že se jedná o zrna kameniva velikosti od 4 mm do 8 mm, frakce 16/32 
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od 16 mm do 32 mm atd. Jde o označení kameniva podle velikosti dolního (d) a horního 

(D) síta – tj. označení d/D. Velikost zrn je uváděna v milimetrech“ [20].  

Druhy podkladních vrstev z kameniva drceného: 

564 6. Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm 

� tloušťka po zhutnění 150 mm – 300 mm; 

� používané kamenivo: kamenivo hrubé drcené fr. 63/125 a kamenivo hrubé drcené 

fr. 4/8 (poměr 90%:10%); 

� kamenivo fr. 4/8 se používá pro vyplnění mezer ; 

� dnes se tento druh podkladu již mnoho nepoužívá, neboť je zde rozpor s normou 

ČSN EN 13242. 

 564 7. Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

� tloušťka po zhutnění 80 mm – 200 mm; 

� používané kamenivo: kamenivo hrubé drcené fr. 32-63; 

� běžně používaný druh podkladní konstrukce silničních staveb. 

564 7. Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku ŠV 

� tloušťka po zhutnění 80 mm – 300 mm; 

� používané kamenivo: kamenivo hrubé drcené fr. 32/63, kamenivo hrubé drcené fr. 

4/8, kamenivo drcené drobné fr. 0/2 a kamenivo těžené drobné fr. 0/4; 

� ke smíchání jednotlivých frakcí dochází až na stavbě; 

� složitá a časově náročná na výrobu; 

� prakticky nepoužívaná konstrukční vrstva.   

564 8. Podklad ze štěrkodrti ŠD  

� tloušťka po zhutnění 30 mm – 250 mm; 

� používané kamenivo: kamenivo hrubé drcené fr. 0/63; 

� velmi používaná konstrukční vrstva; 

� nízké pořizovací náklady základní suroviny (kameniva hrubého drceného fr. 0/63). 

564 9. Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 

� tloušťka po zhutnění 100 mm – 350 mm; 

� používané kamenivo: kamenivo hrubé drcené fr. 16/32, kamenivo hrubé drcené 4/8, 

kamenivo drcené drobné fr. 0/2; 

� vyrábí se (jednotlivé frakce se smíchávají) přímo v lomu;   
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� velmi používaná konstrukční vrstva. 

2.4.3 Stavební mechanizace v silni čním stavitelství 

Lopatová rýpadla 

� patří mezi nejpoužívanější stroje v silničním stavitelství; 

� slouží k rozpojování zemin či hornin; 

� dále plní funkci nakladačů nebo rozhrnují lehce rozpojitelné zeminy popřípadě 

kamenivo;  

� dle obsahu lopaty je dělíme: malá (obsah lopaty do 0,75 m3), střední (obsah lopaty 

do 4 m3) a velká (obsah lopaty nad 4 m3); velká se v silničním stavitelství 

nepoužívají; 

� v silničním stavitelství se převážně používají rýpadla s housenicovým a kolovým 

podvozkem; 

� sortiment nabídky lopatových rýpadel je velmi široký; 

� výrobci: CATERPILLAR, KOMATSU, UNEX, LIEBHERR a mnoho dalších. 

Grejdry 

� stavební stroje určené k urovnávání ploch, rozprostírání kameniva do vrstev 

požadované tloušťky, přemísťování zeminy či kameniva na menší vzdálenosti; 

� dále slouží k čištění, hloubení a svahování příkopů, zásypu menších stavebních rýh; 

�  důležitá je středová radlice – mění výšku, naklápí se mimo svůj průjezdný profil; 

� možnost hydraulické změny sklonu předních kol; 

� v dnešní době se u grejdrů používá ultrazvuková nivelace; 

� oproti dozerům je velmi přesný; 

� výrobci: O&K, CATERPILLAR, VOLVO a další. 

Dozery 

� zemní stroj s vpředu umístěnou radlicí; 

� používají se pro: rozprostírání, přemísťování zemin popřípadě kameniva nebo 

rozpojování zemin či hornin; 

� dozery se rozdělují dle možností nastavení radlice: buldozery, tiltdozery a 

angldozery; 
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� buldozery: radlice trvale nastavena na podélnou osu stroje, tiltdozery: radlice se 

natáčí v rovině vertikální až o 30°, angldozery: radlice se natáčí v rovině 

horizontální až o 60°;  

� v dnešní době se vyrábějí dozery univerzální (radlici je možné nastavit jak 

v horizontální tak vertikální rovině); 

� podle podvozku se dělí na housenicové a kolové (dnes se převážně používají 

dozery na housenicovém podvozku); 

� výrobci: CATERPILLAR, KOMATSU, LIEBHERR a mnoho dalších. 

Vibrační válce 

� řadí se mezi hutnící stroje a slouží pro zhutňování živic, kameniva nebo zemin; 

� nejdůležitější částí stroje je běhoun (pracovní nástroj válce); 

� běhouny mohou být: hladké nebo ježkové (na běhounu jsou osazeny ocelové trny); 

� rozdělení: ručně vedené, tandemové (mají dva běhouny), tahačové (mají jeden 

běhoun a jednu nápravu s koly) a tažené; 

� při provádění podkladních vrstev z kameniva drceného se nejčastěji používají ručně 

vedené (malý objem prací), tandemové a tahačové (velký objem prací); 

� výrobci: CATERPILLAR, HAMM, DYNAPAC, BOMAG a mnoho dalších. 

Univerzální dokončovací stroje 

� stroje určené pro provádění dokončovacích stavebních prací a pro terénní úpravy 

(urovnávání ploch, planýrování, svahování apod.); 

� podvozek může být: kolový nebo housenicový; 

� v silničním stavitelství se běžněji používají kolové podvozky; 

� nejdůležitější částí stroje je lopata (objem 0,63 m3) na teleskopickém výložníku. 

Výše vyjmenované typy stavebních strojů jsou v silničním stavitelství 

nejpoužívanější. Samozřejmě je velké množství další stavební techniky, která se při stavbě 

silnic používá, ovšem zde vyjmenované typy jsou nejpoužívanější. Ukázka stavební 

mechanizace je na obrázku č. 2 a č. 3. 
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Obr. č. 2 Provádění podkladní vrstvy vozovky z kameniva MZK 

 
Pramen: Interní zdroje společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. 

Obr. č. 3 Provádění podkladní vrstvy vozovky z kameniva vel. 32-63 

 
Pramen: Interní zdroje společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. 
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3. Charakteristika sou časného stavu v oblasti stanovení cen 

 V současné době se ceny ve společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. stanovují na 

základě intuice a zkušeností. Základem pro stanovení cen je soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou poskytnuty uchazeči o veřejnou zakázku 

spolu se zadávací dokumentací stavby. Tuto problematiku řeší Zákon č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je 

většinou vypracován i u zakázek, jež zákonu č.137/2006 Sb. nepodléhají. 

 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je uveden v příloze 

č. 1.  

Na základě předaných podkladů, zejména soupisu prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr, je vytvořen položkový rozpočet. Položkový rozpočet vzniká tak, že se 

do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr doplní jednotkové a 

celkové ceny stavebních prací. Součtem celkových cen jednotlivých stavebních prací 

dostáváme celkovou cenu za stavební dílo. K té se ještě připočítává příslušná sazba daně 

z přidané hodnoty.   

Položkový rozpočet je uveden v příloze č. 2. 

3.1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výk azem vým ěr 

 „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je objednatelem definovaný předmět 

plnění zhotovitele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných prací, 

dodávek a služeb, který je součástí zadávací dokumentace stavby“ [25]. Sestavuje se na 

základě projektové dokumentace pomocí popisů stavebních prací. V České republice se 

nejvíce používají katalogy popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., 

katalogy orientačních cen stavebních prací PORINGS s.r.o. Praha nebo sborníky cen 

stavebních prací RTS s.r.o. Brno. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb většinou 

sestavuje projektant, který vytvořil projektovou dokumentaci.    

 „Výkaz výměr je vymezení množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a 

služeb potřebných ke zhotovení stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na 

příslušnou část výkresové dokumentace“ [25]. Praxe je ovšem taková, že výkazy výměr ve 

velké většině případů neobsahují uvedení postupu výpočtu a odkaz na příslušnou část 
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výkresové dokumentace. Výhodou výkazu výměr je, že všichni uchazeči o stavební 

zakázku mají stejné (rovné) výchozí podmínky pro ocenění soupisu prací, dodávek a 

služeb stavebních prací. 

3.2 Položkový rozpo čet 

 „Položkový rozpočet je zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb 

v rozsahu výkazu výměr se specifikací jednotkových cen prací, dodávek a služeb. Je 

podkladem pro sjednání ceny díla“ [25]. Jako základ pro oceňování rozpočtů jsou dnes ve 

společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. používány katalogy popisů a směrných cen 

stavebních prací ÚRS Praha, a.s. Příloha č. 2 obsahuje položkový rozpočet oceněný na 

základě katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. v cenové úrovni 

směrných cen 2008/I (platnost cen od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008). Poté je vrcholným 

managementem společnosti kolektivně rozhodnuto o další korekci (snížení či zvýšení) cen 

v položkovém rozpočtu. Důvody pro snížení ceny pod úroveň směrných cen mohou být 

např. nedostatek práce v zimním období, vytlačení konkurence z trhu apod. Zvýšení tkví 

v přebytku práce, předvídání vyšších cen konkurence a jiné. Z takto stanovených cen není 

jasné a společnost netuší, jaký má očekávat zisk a jaké budou celkové náklady na 

provedení stavebního díla. Tyto problémy by měly být vyřešeny vytvořením nákladových 

cen. 

3.3 Katalogy popis ů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s.  

 Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. jsou seznamem 

jednotlivých stavebních prací a úkonů i se směrnými cenami. Směrné ceny se dále dělí na 

ceny nákladové a ceny odbytové. Katalogy se dělí dle druhu prací: 

• Katalogy HSV; 

• Katalogy PSV; 

• Katalogy M; 

• Sborník materiálů SPCM. 

Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. jsou knižně 

vydávány jedenkrát ročně. Směrné ceny jsou ovšem aktualizovány pololetně a nazývají se 

cenovou hladinou (úrovní). Cenovou úroveň označujeme příslušným rokem a pořadovým 
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číslem cenové úrovně (např. 2008/I). ÚRS Praha, a.s. dále vydává pravidla pro užití 

katalogů směrných cen stavebních prací. Firma také vytvořila vlastní software pro tvorbu 

rozpočtů a kalkulací stavebních prací. Na trhu je prodáván pod názvem KROS WIN. Je 

ovšem možné zakoupit pouze elektronickou podobu katalogu popisů a směrných cen 

stavebních prací a začlenit ho do jiných počítačových programů pro tvorbu rozpočtů a 

kalkulací. Je tomu tak i u informačního a řídícího systému IPOS.    

„ÚRS Praha, a.s. vznikl v roce 1992 jako nástupnická organizace Ústavu 

racionalizace ve stavebnictví. Navazuje na jeho dřívější činnost a dále rozvíjí služby a 

produkty v oblasti stanovení cen stavební produkce“ [23].         

3.3.1 Katalogy popis ů a směrných cen prací HSV a PSV 

 Jednotlivé katalogy se rozdělují na základě druhu stavebních prací (objektů) např. 

• 800-1 Zemní práce; 

• 821-1 Mosty; 

• 822-1 Komunikace pozemní a letiště; 

• 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná – vodovod a kanalizace; 

• 800-713 Izolace tepelné; 

• 800-767 Konstrukce zámečnické; 

• 800-791 Zařízení velkokuchyní, prádelen a čistíren. 

Každý katalog obsahuje a člení se [12]: 

I. Úvodní část katalogu 

Úvodní část katalogu obsahuje seznam použitých podkladů, převážně norem. 

II. Všeobecné podmínky 

Tato část obsahuje popis členění katalogu, podstatné kvalitativní podmínky, ustanovení 

k souborům cen, názvosloví a definice. 

III. Přílohy 

V této části jsou pro ilustraci a správné pochopení graficky znázorněny některé stavební 

práce a díla. Jsou zde proto, aby byl jasný rozsah položky dále popisované v katalogových 

listech. 
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 IV. Katalogové listy    

Katalogové listy obsahují jednotlivé ceníkové položky, které obsahují: 

� devítimístné číslo položky (např. 56475-1111); 

� popis (úplný i zkrácený) stavební práce (např. zkrácený- Podklad nebo kryt 

z kameniva drceného vel. 32-63 mm, po zhutnění tl. 150 mm; úplný- Podklad nebo 

kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm); 

� měrnou jednotku (např. m2); 

� směrnou jednotkovou cenu odbytovou v Kč (např. 134,00); 

� měrnou jednotkovou hmotnost materiálů obsažených ve stavební práci (např. 

0,29160 t).   

V. Seznam směrných cen a sazeb přímých nákladů 

Obsahuje zkrácený seznam všech položek stavebních prací daného katalogu, 

reprezentovaný devítimístným číslem spolu s odbytovými cenami za tyto práce. Dále je 

zde vysvětleno, jakým způsobem jsou ceny kalkulovány a uvedeny nákladové ceny 

stavební práce. V seznamu směrných cen a sazeb přímých nákladů již můžeme vidět 

rozdělení cen stavebních prací na ceny nákladové a odbytové. 

VI. Seznam souborů cen  

Tento oddíl nám umožňuje rychle se orientovat v katalogu. Jsou zde popisy stavebních 

prací s odkazem na příslušnou stránku katalogu.   

3.4 Nevýhody sm ěrných cen stavebních prací 

    Směrné ceny přes veškeré svoje výhody mají řadu závažných nedostatků. 

„Nevýhodou směrných cen je, že s ohledem na simulované podmínky stavění nemohou 

pokrýt veškeré náklady tak, jak je může zachytit individuálně kalkulovaná cena vytvářená 

pro konkrétní firmu a její technologie a podmínky a pro realizaci konkrétní stavby“ [5]. 

Směrné ceny jsou vytvářeny na základě průměrných normativů spotřeby práce, jež se 

mohou u konkrétních firem značně lišit. Také se velmi liší směrné jednotkové sazby např. 

u mezd pracovníků nebo hodinové sazby u stavební mechanizace apod. Pokud se zaměřím 

přímo na podkladní vrstvy komunikací z kameniva drceného, je problém v tom, že položky 

a směrné ceny u těchto prací jsou hodně zprůměrňovány a vůbec nereflektují značně 
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různorodou obtížnost stavebních prací, které se zdají být stejné, ovšem co do pracnosti a 

nasazení stavební mechanizace jsou značně rozdílné. Je velký rozdíl mezi prováděním 

podkladní vrstvy z MZK tl. 200 mm při stavbě dálnice a nebo při opravách překopů silnic 

po výstavbě inženýrských sítí. Rovněž bylo zjištěno, že hodinová sazba pracovníka 

provádějícího podkladní vrstvy komunikací dle katalogů ÚRS Praha, a.s. činí 67,50 Kč. 

Zatímco firemní náklady činí 251,00 Kč. A takových rozporů je mnohem více. Katalogy 

popisů a směrných cen stavebních prací nám buď nedávají možnost bližšího rozlišení nebo 

je rozlišování značně obtížné a pracné. Mnohem lepší je vytvoření vlastních položek 

přizpůsobených konkrétní situaci ve společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. a pro 

konkrétní stavební práce, které ale budou mít základ v popisech stavebních prací. 

 Přes všechny zde uvedené nevýhody mají směrné ceny cenotvornou funkci na trhu 

stavebních prací. To se týká směrných cen odbytových. U nákladových cen je situace 

značně odlišná. Na základě zkušeností lze konstatovat, že se nákladovými cenami dle 

katalogů popisů a směrných cen stavebních prací řídí jen velmi málo firem. 

Nejmarkantněji se tento stav projevuje především u staveb dopravních a inženýrských, 

zatímco u pozemních staveb se široce používají normy výkonů v nákladových cenách 

obsažených. Z hlediska praktičnosti se směrné ceny týkající se dopravních a inženýrských 

staveb nedají použít. Je proto nutné, vytvořit si vlastní nákladové ceny.   
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4. Tvorba nákladových cen v informa čním a řídícím systému IPOS 

 Jak bylo popsáno v minulé kapitole, nelze za pomoci směrných cen stavebních 

prací pokrýt veškeré náklady na provedení stavebního díla. Vedení společnosti 

EKOSTAVBY Louny s.r.o. rozhodlo, že budou vytvořeny vlastní nákladové ceny 

jednotlivých položek stavebních prací. Jako základ budou vzaty již existující popisy 

stavebních prací ÚRS Praha, a.s., které budou dále zpřesňovány pro konkrétní stavební 

práce s částečným využitím individuální kalkulace.  

Každá nákladová cena je charakterizována popisem stavební práce (položkou), 

která byla částečně převzata z popisů stavebních prací ÚRS Praha, a.s. Obsahem těchto 

položek jsou jednotlivé potřeby, které se skládají z materiálu, profesí, strojů, dopravy, 

kooperace (subdodávek) a ostatních nákladů. Vycházejí z kalkulačního vzorce společnosti 

EKOSTAVBY Louny s.r.o. Do potřeb bude doplněn konkrétní strojový a automobilový 

park společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o., stejně tak budou položky reflektovat 

skutečnou výši mezd pracovníků ve společnosti a skutečnou dobu provádění jednotlivých 

stavebních prací. 

4.1 Kalkula ční vzorce spole čnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. 

 Ve společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. se používají dva kalkulační vzorce. 

První je kalkulační vzorec každé jednotlivé položky stavební práce a druhý je kalkulační 

vzorec celého položkového rozpočtu. Jednotlivé položky stavebních prací neobsahují 

nepřímé náklady (správní a výrobní režii, zařízení staveniště).  Vedení si nepřálo, aby se do 

každé jednotlivé položky doplňovaly, a proto se uvádějí zvlášť, vždy na konci 

položkového rozpočtu celkovou cenou. Proto jsou dva kalkulační vzorce. V následujících 

tabulkách jsou vidět oba dva kalkulační vzorce. Od sebe se liší pouze tím, že kalkulační 

vzorec položkového rozpočtu obsahuje nepřímé náklady, zisk a základní odbytovou cenu 

položkového rozpočtu.       
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Tab. č. 1 Kalkulační vzorec položky 
10 Materiál (M) 
20 Profese (P) 
30 Stroje (S) 
40 Doprava (D) 
50 Kooperace (K) 
51 vlastní (KV) 
52 cizí (KC) 
60 Ostatní (O) 

Pramen: Interní zdroje společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. 

Tab. č. 2 Kalkulační vzorec položkového rozpočtu 
10 Materiál (M) 
20 Profese (P) 
30 Stroje (S) 
40 Doprava (D) 
50 Kooperace (K) 
51 vlastní (KV) 
52 cizí (KC) 
60 Ostatní (O) 

  Zařízení staveniště (ZS) 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 
  Výrobní režie (VR) 

  Správní režie (SR) 

 ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 
  Zisk (ztráta) 

CENA VÝKONU (ROZPO ČTU) 
Pramen: Interní zdroje společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. 

4.2 Tvorba nákladových cen podkladních vrstev komun ikací 

 Nákladové ceny budou vytvořeny pro položky podkladních vrstev komunikací 

z kameniva drceného. Za základ byly vzaty položky z katalogu popisů a směrných cen 

stavebních prací. Zmiňované položky jsou následující:  

• Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm; 

• Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm; 

• Podklad ze štěrkodrti ŠD; 

• Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK. 

Vzít si za základ položky z katalogů popisů a směrných cen stavebních prací je 

velice důležité, protože firemní položky musí být aplikovatelné do soupisu stavebních 
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prací, dodávek a služeb, který si od nezávislé osoby nechal vypracovat investor a předává 

ho uchazečům o stavební zakázku. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr nemůže být v žádném případě měněn z důvodu snazšího porovnávání jednotlivých 

nabídek různých stavebních firem. 

Firemní položky podkladních vrstev komunikací z kameniva drceného spolu 

s cenami vzniknou zpracováním tří různých složek. Jsou to: 

• normy spotřeby práce; 

• drcené kamenivo; 

• náklady na dopravu kameniva drceného. 

4.2.1 Normy spot řeby práce 

 „Norma spotřeby práce vyjadřuje velikost spotřeby práce časem, který je podmíněn 

technickými a organizačními podmínkami práce. V praxi se používají normy spotřeby 

práce různého druhu, jejich základní dělení je na výkonové normy, normy obsazení a 

komplexní normy“ [3]. Pro stanovení norem spotřeby práce byla ve společnosti 

EKOSTAVBY Louny s.r.o. využita metoda sumárního odhadu. „Metoda sumárního 

odhadu je založena na odborné způsobilosti a zkušenostech pracovníka, který normy 

stanovuje. Takto stanovené normy nemohou být natolik přesné, aby jich bylo možno 

využívat dlouhodobě“ [3]. Ve společnosti se počítá s tím, že po jednom až dvou letech 

dojde k revizi norem na základě srovnání mezi plánovanými a skutečnými náklady stavby. 

 Na stanovení norem spotřeby práce ve společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. úzce 

spolupracovaly výrobní závody s úsekem technické přípravy. Normy spotřeby práce při 

provádění podkladních vrstev komunikací byly stanoveny především závodem dopravních 

staveb. Navrhl rozdělit každou ze čtyř výše zmíněných položek na pět tříd. Jednotlivé třídy 

reflektují různou obtížnost a odlišné nasazení stavební mechanizace při provádění 

podkladních vrstev komunikací. Po jejich zpracování jsem zjistil, že mezi třemi třídami 

jsou jen minimální cenové rozdíly, a proto jsem navrhl tyto třídy sloučit do jedné. Tím 

dojde k velkému zpřehlednění a celkově lepší diferenciaci prací. Třídy obtížnosti 

provádění podkladních vrstev komunikací jsou: 

• I. třída Chodníky – ruční provádění; 
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• II. třída Chodníky – prováděné strojně, opravy komunikací po IS (inženýrských 

sítích); 

• III. t řída Silnice, dálnice, parkoviště. 

Obsahem těchto norem spotřeby práce jsou: 

• normy výkonu; 

• normy výrobnosti a kapacitní normy stavebních strojů; 

• normy výrobnosti dopravních prostředků. 

Normy výkonu  

Jedná se normy výkonů pracovníků společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. při provádění 

podkladních vrstev komunikací. Dále je zde uvedena průměrná jednotková cena (sazba) 

práce pracovníka závodu dopravních staveb za jednu hodinu. Ta činí 251,00 Kč/hod. Sazba 

byla vypočítána ekonomickou pracovnicí závodu dopravních staveb. Je složena 

z následujících položek: hodinová mzda pracovníka, odměny, sociální a zdravotní odvody 

za pracovníka, náklady na zajištění BOZP (ochranné pomůcky, školení apod.), ostatní 

náklady související s pracovníkem. 

Normy výrobnosti a kapacitní normy stavebních strojů    

Spočívá v nasazení optimálního množství a druhu stavební mechanizace. Stejně tak záleží 

na optimálním vyžití a minimalizaci nežádoucích prostojů stavební mechanizace. Ve 

společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. poskytuje stavební mechanizaci závod dopravy, 

mechanizace a služeb, který ho půjčuje ostatním dvěma výrobním závodům. Závod 

dopravy, mechanizace a služeb vydává ceník, ze kterého jsou patrné hodinové sazby za 

půjčení stavební mechanizace. 

Ceník mechanizace je uveden v příloze č. 3. 

Normy výrobnosti dopravních prostředků 

Platí pro ně v podstatě ty samé věci jako pro normy výrobnosti a kapacitní normy 

stavebních strojů. Pod pojmem dopravní prostředky rozumíme nákladní automobily. 

Nákladní automobily také půjčuje závod dopravy, mechanizace a služeb. Také je vydáván 

ceník, oproti stavební mechanizaci s tím rozdílem, že jsou zde jak hodinové sazby, tak 

sazby za ujetý kilometr. Sazby za kilometr se počítají jenom v případě, že automobil ujede 

za den více než 150 km. U těchto norem jsme uvažovali s hodinovou sazbou, protože se 

nepředpokládá, že by automobil na stavbě ujel více než zmiňovaných 150 km.  
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Ceník nákladní dopravy je uveden v příloze č. 4. 

Dále byly normy spotřeby práce zpřesněny dle různé tloušťky vrstev. Tloušťky 

vrstev se pohybují od 30 mm do 350 mm. Tloušťky vrstev rovněž rozhodují o různém 

stupni náročnosti provádění podkladních vrstev. Vytvořením norem spotřeby práce jsme 

dostali značnou část kalkulačního vzorce položky. Jsou to: Profese (P), Stroje (S), Doprava 

(D). 

 Kalkulace norem spotřeby práce při provádění podkladních vrstev komunikací 

z kameniva drceného je uvedena v příloze č. 5. 

4.2.2 Drcené kamenivo   

 Nejdůležitější a nejdražší složku u položek podkladních vrstev komunikací tvoří 

právě kamenivo. V kalkulačním vzorci ho značíme jako materiál (M). Kamenivo tvoří 

největší část finančních nákladů na provádění podkladních vrstev komunikací. Proto je 

velmi důležité nakupovat kamenivo za nejnižší ceny. Již mnoho let má společnost 

EKOSTAVBY Louny s.r.o. uzavřenou smlouvu na dodávku kameniva se společností 

Tarmac CZ a.s. Společnost Tarmac CZ a.s. působí na celém území České republiky. 

Společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o. provádí stavební práce převážně v Ústeckém a 

Středočeském kraji, a proto jsem do kalkulace vybral tři lomy, které jsou v regionech, kde 

společnost působí. Jsou to: 

• kamenolom Chraberce (bývalý okres Louny); 

• kamenolom Úhošťany (bývalý okres Chomutov); 

• kamenolom Dolánky (bývalý okres Teplice). 

Nabídkový ceník kameniva Chraberce je uveden v příloze č. 6. 

Nabídkový ceník kameniva Úhošťany je uveden v příloze č. 7. 

Nabídkový ceník kameniva Dolánky je uveden v příloze č. 8. 

V kalkulaci nákladů je tedy uvažováno s těmito třemi kamenolomy. Jako základní 

jsem vybral kamenolom Chraberce, protože je ze všech tří kamenolomů nejpoužívanější a 

odebíráme z něj zdaleka nejvíce kameniva. Máme v něm také největší slevy. Pod pojmem 

základní je myšleno, že určuje cenu položky. Je to vyjádřeno tím, že u kameniva z 

kamenolomu Chraberce je vyplněno množství materiálu potřebného pro provedení 1 m2 
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podkladní vrstvy, viz kalkulační listy.  Zbývající dva lomy jsou v kalkulaci jako možnost 

náhrady, pokud by se ukázalo, že kamenolom Chraberce je značně vzdálen od místa stavby 

nebo pokud by bylo cenově výhodnější použít kamenivo z kamenolomu Úhošťany popř. 

kamenolomu Dolánky. V případě, že nastane situace, kdy nebude rentabilní využít ani 

jeden ze zmiňovaných lomů, je nutné v informačním a řídícím systému IPOS založit novou 

položku s kamenolomem, který jsme vybrali jako nejvýhodnější. U takového lomu je nutné 

zjistit jednotkovou cenu požadované frakce kameniva. 

 Množství kameniva potřebného pro provedení 1 m2 podkladní vrstvy kameniva 

(např. u položky Podklad ze štěrkodrti ŠD tl. 30 mm je spotřeba kameniva frakce 0/22 

0,061850 t/m2) jsem převzal z údajů obsažených v katalogu popisů a směrných cen 

stavebních prací ÚRS Praha, a.s. Množství kameniva potřebného pro provedení 

požadované podkladní vrstvy se liší dle tloušťky a podle druhu (frakce) použitého 

kameniva. V každé položce je tedy spotřeba materiálu (kameniva) jiná. 

4.2.3 Kalkulace náklad ů na dopravu kameniva drceného pro podkladní 

vrstvy komunikací          

 Kalkulace nákladů na dopravu kameniva tvoří u většiny položek druhou nejdražší 

složku podkladních vrstev komunikací. Velmi záleží na vzdálenosti kamenolomu od místa 

plnění (stavby) a také jaký typ nákladního automobilu se na dopravu kameniva použije. 

Nákladní automobily uvezou různé množství kameniva. Druhy nákladních automobilů, 

které se používají pro dopravu kameniva ve společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o.: 

• M-B 4x4 sólo (nosnost užitečného nákladu 8 t); 

• M-B 4x2 sólo (nosnost užitečného nákladu 10 t); 

• M-B (MAN) 6x4 sólo, M-B (MAN) 6x6 sólo (nosnost užitečného nákladu 14 t); 

• M-B (MAN) 8x4 sólo, M-B 4x2 s podvalníkem (nosnost užitečného nákladu 18 t); 

• M-B 6x4 s vlekem (nosnost užitečného nákladu 24 t); 

• M-B 8x4 s vlekem, Tahač MAN s návěsem (nosnost užitečného nákladu 28 t). 

Nosnost užitečného nákladu je velice důležitá z hlediska výpočtu ceny dopravních 

nákladů. Kalkulace nákladů na dopravu kameniva byla velice obtížná. Vzhledem k tomu, 

že základní měrnou jednotkou podkladních vrstev komunikací je m2, bylo nutné vypočítat 

pro každou tloušťku a každou podkladní vrstvu cenu zvlášť. Tento postup byl sice pracný, 
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ale bylo tím docíleno toho, že se již položka nemusí nijak upravovat vyjma zadání počtu 

ujetých kilometrů (vzdálenost kamenolomu od místa stavby). Prakticky jsem vycházel 

z těchto údajů: 

• množství kameniva potřebného pro provedení 1 m2 podkladní vrstvy; 

• nosnost užitečného nákladu; 

• jednotková cena (sazba) za ujetí 1 km daným nákladním automobilem; 

• počet ujetých kilometrů resp. vzdálenost kamenolomu od místa stavby. 

Pokud chceme vypočítat cenu za dopravu kameniva do vzdálenosti 1 km, pak 

musíme podělit množství kameniva potřebného pro provedení 1 m2 podkladní vrstvy 

nosností užitečného nákladu a výsledek vynásobit jednotkovou cenou (sazbou) za ujetí 

1km daným nákladním automobilem. Výpočty jsou provedeny pro každou nosnost 

užitečného nákladu zvlášť. Do kalkulace nebyl zahrnut automobil M-B 6x4 (nosnost 

užitečného nákladu 24 t), protože se pro dopravu kameniva využívá pouze výjimečně. 

V kalkulaci nákladů na dopravu kameniva je uvažováno s pěti různými druhy dopravy. 

Rozdělení vychází z nosnosti užitečného nákladu. 

 Kalkulace nákladů na dopravu kameniva drceného pro podkladní vrstvy 

komunikací je uvedena v příloze č. 9. 

 Jako základní jsem vybral automobily s nosností užitečného nákladu 28 t, protože 

je to cenově nejvýhodnější. Pod pojmem základní je myšleno, že určuje cenu položky. Je 

to vyjádřeno tím, že u dopravy kameniva automobily s nosností 28 t je vyplněna skutečná 

vzdálenost kamenolomu od místa stavby viz kalkulační listy. Zbývající doprava je 

v kalkulaci jako možnost náhrady, pokud by se ukázalo, že základní doprava automobily 

s nosností 28 t není z nejrůznějších důvodů možná. Osoba, která bude tvořit položkový 

rozpočet resp. kalkulaci ceny, musí zvolit typ automobilu, kterým se bude kamenivo 

převážet. Pokud ovšem zvolíme automobily s menší nosností užitečného nákladu, cena za 

dopravu neúměrně stoupá. Proto budeme kalkulovat s automobily s nosností užitečného 

nákladu 18 resp. 28 t. Kalkulovat s tím, že kamenivo bude dopravováno automobily 

s menší nosností užitečného nákladu, budeme pouze ve výjimečných případech. 

 Dalším problémem je určení vzdálenosti kamenolomu od místa stavby. 

V položkách katalogů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. je vzdálenost 

zprůměrňována. Touto cestou jsme při tvorbě firemních nákladových cen jít nechtěli. Pro 
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určení přesných nákladů bude vždy nutné, zjistit skutečnou vzdálenost mezi kamenolomem 

a místem stavby. V dnešní době lze vzdálenost snadno zjistit pomocí výpočetní techniky a 

internetu. Jako základní (výchozí)  vzdálenost při tvorbě nákladových cen byla určena 

vzdálenost 20 km viz kalkulační listy. Na obrázku č. 4 je vidět způsob zjišťování 

vzdálenosti mezi kamenolomem a místem stavby. 

Obr. č. 4 Způsob zjišťování vzdálenosti mezi kamenolomem a místem stavby 

 
Pramen: Mapy | Seznam.cz : mapy na portálu Seznam.cz 

V kalkulačním vzorci značíme dopravu kameniva jako materiál (M), ačkoli logické 

by bylo značit ji jako dopravu (D). Děje se tak kvůli účetnictví. Doprava materiálu od 

prvovýrobce přímo ke konečnému zpracování musí být vždy označována jako materiál 

(M).  

4.2.4 Nákladové ceny podkladních vrstev komunikací 

 Po zpracování předchozích tří složek nákladových cen již dostáváme samotné 

nákladové ceny podkladních vrstev komunikací. Zpracovaní nákladových cen je patrno 

z kalkulačních listů. Kalkulační listy se skládají z norem spotřeby práce, nákladů na nákup 

kameniva a nákladů na jejich dopravu. Kalkulační listy jsou vytvořeny pro každou položku 
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a každou třídu obtížnosti zvlášť. Pro příklad zde uvádím kalkulační listy položky: Podklad 

ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 100 mm. 

Tab. č. 3 Kalkulační list č. 1 

KALKULA ČNÍ LIST ČÍSLO 1 
Měrná 

jednotka 
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI ŠD S ROZPROSTŘENÍM A S HUTNĚNÍM, PO 
ZHUTNĚNÍ TL. 100 mm (TŘÍDA I.)  

1 m2 

Potřeby Kód 
(pořadové 
číslo) 

Popis 

Měrná 
jednotka 

Celkové 
množství 
na 1 m.j. 

Cena tarif 
sazba 

Položka 
přímých 
nákladů 

(M,P,S,D) 

1 2 3 4 5 6 

10 MATERIÁL (M)       

M10000031 
PDK fr. 0/63 ŠDb (Chraberce, okr. 
Louny) 

t 0,189070 161,00 30,44 

M10000032 
PDK fr. 0/63 ŠDb (Úhošťany, okr. 
Chomutov) 

t 0,000000 150,00 0,00 

M10000033 
PDK fr. 0/63 ŠDb (Dolánky, okr. 
Teplice) 

t 0,000000 156,00 0,00 

M10055071 Doprava kameniva M-B 4x4 sólo 8 t km 0,000000 1,37 0,00 

M10055072 Doprava kameniva M-B 4x2 sólo 10 t km 0,000000 1,17 0,00 

M10055073 
Doprava kameniva M-B (MAN) 6x4 
sólo, 6x6 sólo 14 t 

km 0,000000 1,00 0,00 

M10055074 
Doprava kameniva M-B (MAN) 8x4 
sólo 18 t 

km 0,000000 0,80 0,00 

M10055075 
Doprava kameniva MAN tahač s 
návěsem (M-B 8x4 s vlekem) 28 t 

km 20,000000 0,55 11,00 

  CELKEM MATERIÁL (M)       41,44 

20 PROFESE (P)         
P20000001 Pracovník EKOSTAVBY (SILNIČÁŘ) Nh 0,120000 251,00 30,12 

  CELKEM PROFESE (P)       30,12 

30 STROJE (S)       

S30000001 Smykem řízený nakladač Bobcat kolový Sh 0,030000 525,00 15,75 

S30050051 Vibrační deska střední obousměrná Sd 0,005000 750,00 3,75 

  CELKEM STROJE (S)       19,50 

  
CENA 1 m2 PODKLAD ŠD TL. 100 
mm TŘÍDA I. (10-30) 

Kč     91,06 

Pramen: Interní zdroje společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. 
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Tab. č. 4 Kalkulační list č. 2 

KALKULA ČNÍ LIST ČÍSLO 2 
Měrná 

jednotka 
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI ŠD S ROZPROSTŘENÍM A S HUTNĚNÍM, PO 
ZHUTNĚNÍ TL. 100 mm (TŘÍDA II.)  

1 m2 

Potřeby Kód 
(pořadové 
číslo) 

Popis 

Měrná 
jednotka 

Celkové 
množství 
na 1 m.j. 

Cena tarif 
sazba 

Položka 
přímých 
nákladů 

(M,P,S,D) 

1 2 3 4 5 6 

10 MATERIÁL (M)       

M10000031 
PDK fr. 0/63 ŠDb (Chraberce, okr. 
Louny) 

t 0,189070 161,00 30,44 

M10000032 
PDK fr. 0/63 ŠDb (Úhošťany, okr. 
Chomutov) 

t 0,000000 150,00 0,00 

M10000033 PDK fr. 0/63 ŠDb (Dolánky, okr. Teplice) t 0,000000 156,00 0,00 

M10055071 Doprava kameniva M-B 4x4 sólo 8 t km 0,000000 1,37 0,00 

M10055072 Doprava kameniva M-B 4x2 sólo 10 t km 0,000000 1,17 0,00 

M10055073 
Doprava kameniva M-B (MAN) 6x4 sólo, 
6x6 sólo 14 t 

km 0,000000 1,00 0,00 

M10055074 
Doprava kameniva M-B (MAN) 8x4 sólo 
18 t 

km 0,000000 0,80 0,00 

M10055075 
Doprava kameniva MAN tahač s návěsem 
(M-B 8x4 s vlekem) 28 t 

km 20,000000 0,55 11,00 

  CELKEM MATERIÁL (M)       41,44 

20 PROFESE (P)         
P20000001 Pracovník EKOSTAVBY (SILNIČÁŘ) Nh 0,040000 251,00 10,04 

  CELKEM PROFESE (P)       10,04 

30 STROJE (S)       

S30000001 Smykem řízený nakladač Bobcat kolový Sh 0,020000 525,00 10,50 

S30000041 Rychlonakladač Cat 428 (Komatsu WB 
93) 

Sh 0,002500 720,00 1,80 

S30050081 Vibrační deska těžká obousměrná Sd 0,002500 1 500,00 3,75 

  CELKEM STROJE (S)       16,05 

40 DOPRAVA (D)         

D40000001 MAN sklápěč 3 t Nh 0,002500 500,00 1,25 

  CELKEM DOPRAVA (D)       1,25 

  
CENA 1 m2 PODKLAD ŠD TL. 100 
mm TŘÍDA II. (10-40) 

Kč     68,78 

Pramen: Interní zdroje společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. 
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Tab. č. 5 Kalkulační list č. 3 

KALKULA ČNÍ LIST ČÍSLO 3 
Měrná 

jednotka 
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI ŠD S ROZPROSTŘENÍM A S HUTNĚNÍM, PO 
ZHUTNĚNÍ TL. 100 mm (TŘÍDA III.)  

1 m2 

Potřeby Kód 
(pořadové 
číslo) 

Popis 

Měrná 
jednotka 

Celkové 
množství 
na 1 m.j. 

Cena tarif 
sazba 

Položka 
přímých 
nákladů 

(M,P,S,D) 

1 2 3 4 5 6 

10 MATERIÁL (M)       

M10000031 
PDK fr. 0/63 ŠDb (Chraberce, okr. 
Louny) 

t 0,189070 161,00 30,44 

M10000032 
PDK fr. 0/63 ŠDb (Úhošťany, okr. 
Chomutov) 

t 0,000000 150,00 0,00 

M10000033 
PDK fr. 0/63 ŠDb (Dolánky, okr. 
Teplice) 

t 0,000000 156,00 0,00 

M10055071 Doprava kameniva M-B 4x4 sólo 8 t km 0,000000 1,37 0,00 

M10055072 Doprava kameniva M-B 4x2 sólo 10 t km 0,000000 1,17 0,00 

M10055073 
Doprava kameniva M-B (MAN) 6x4 
sólo, 6x6 sólo 14 t 

km 0,000000 1,00 0,00 

M10055074 
Doprava kameniva M-B (MAN) 8x4 
sólo 18 t 

km 0,000000 0,80 0,00 

M10055075 
Doprava kameniva MAN tahač s 
návěsem (M-B 8x4 s vlekem) 28 t 

km 20,000000 0,55 11,00 

  CELKEM MATERIÁL (M)       41,44 

20 PROFESE (P)         
P20000001 Pracovník EKOSTAVBY (SILNIČÁŘ) Nh 0,011852 251,00 2,97 

  CELKEM PROFESE (P)       2,97 

30 STROJE (S)       

S30000061 Rychlonakladač Komatsu WB 97 Sh 0,002222 760,00 1,69 
S30000111 Univerzální dokončovací stroj UDS 114 Sh 0,002222 760,00 1,69 

S30000181 Grejdr Bomag 160 Sh 0,001481 1 280,00 1,90 

S30000182 Grejdr Bomag 160 při použití nivelace Sh 0,001975 1 470,00 2,90 

S30000321 Vibrační válec zemní VV 111 Sh 0,002963 650,00 1,93 

S30000331 Vibrační válec zemní VV 1500 Sh 0,001975 770,00 1,52 

S30050081 Vibrační deska těžká obousměrná Sd 0,000741 1 500,00 1,11 

  CELKEM STROJE (S)       12,73 

40 DOPRAVA (D)         

D40000001 MAN sklápěč 3 t Sh 0,001235 500,00 0,62 

D40000111 M-B 4x2 sólo 10 t Sh 0,005926 610,00 3,61 

  CELKEM DOPRAVA (D)       4,23 

  
CENA 1 m2 PODKLAD ŠD TL. 100 
mm TŘÍDA III. (10-40) 

Kč     61,38 

Pramen: Interní zdroje společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o.  
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Po zpracování kalkulačních listů pro všechny položky a třídy obtížnosti dostáváme 

požadovaný ceník podkladních vrstev z kameniva drceného. V ceníku jsou mimo 

nákladových cen také ceny odbytové. Odbytové ceny mají v ceníku pouze informativní a 

doplňující charakter. Budou měněny dle potřeby a nejsou brány nijak závazně. 

 Ceník provádění podkladních vrstev komunikací z kameniva drceného interní je 

uveden v příloze č. 10. 

4.3 Zařízení staveništ ě  

 Jak již bylo napsáno v kapitole 3.4, nemohou směrné ceny pokrýt veškeré náklady 

na realizaci konkrétní stavby. Veškeré náklady na realizaci konkrétní stavby nepokrývají 

ani interní ceny společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. Při realizaci stavby je mnoho 

drobných nákladů, které nelze postihnout položkami z ceníku. Proto vedení společnosti 

rozhodlo, že tyto drobné náklady, které však v součtu dělají nemalé peníze, shrne do jediné 

položky. Položka má název: Zařízení staveniště. Sdružuje v sobě nejrůznější náklady 

například: 

• vytyčení stávajících inženýrských sítí; 

• zvláštní poplatky (např. poplatky za zvláštní užívání silnic, poplatky za zábor 

veřejných ploch apod.); 

• pronájem ploch pro zařízení staveniště; 

• sociální zázemí staveniště (WC, přívod pitné vody apod.); 

• pronájem ubytovacích a skladovacích prostor staveniště; 

• pronájem a nákup drobného stavebního nářadí a přístrojů; 

• bezpečnost a ochranu staveniště (např. oplocení stavby, dočasné dopravní značení 

apod.); 

• reklamu stavby. 

Nejvýhodnější bude položku vyjadřovat pomocí procentuální přirážky k přímým 

nákladům. Stanovení výše nákladů na zařízení staveniště proběhlo na základě skutečně 

dosažené výše nákladů na zařízení staveniště v minulém období. Vybral jsem deset 

vzorových staveb, které již byly účetně uzavřeny, a spočítal celkové náklady položek, které 

nyní budeme souhrnně označovat jako zařízení staveniště. Příloha č. 11 obsahuje dvě 

z nich. Tyto náklady jsem porovnal s celkovými náklady na realizaci stavby a dostal tak 
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procentuální podíl položek zařízení staveniště. Výše procenta bude určující při budoucím 

stanovení výše nákladů na zařízení staveniště. V položkovém rozpočtu bude vždy položka 

zařízení staveniště s příslušnou výší procentního podílu na přímých nákladech stavby. 

 Při jednotlivých rozborech staveb jsem došel k závěru, že bude nutné rozlišit výši 

procenta nákladů na zařízení staveniště s ohledem na charakter stavby. Existuje markantní 

rozdíl ve výši nákladů u staveb dopravních a inženýrských. Proto budou dvě odlišné 

procentní sazby nákladů na zařízení staveniště. Sazby jsou následující: 

• dopravní stavby – 1 %; 

• inženýrské stavby – 3 %. 

Zařízení staveniště - určení přirážky k nákladům je uvedeno v příloze č. 11. 

4.4 Správní a výrobní režie 

 Správní a výrobní režie stanovujeme nepřímo pomocí procentuální přirážky 

k přímým nákladům a zařízení staveniště. Výši procentní přirážky jsem zjišťoval obdobně 

jako u zařízení staveniště. S tím rozdílem, že náklady na správní a výrobní režii se 

stanovily z celkových nákladů společnosti, nikoli pouze z jednotlivých staveb jako tomu 

bylo u zařízení staveniště. Stanovení výše správní a výrobní režie proběhlo na základě 

skutečně dosažené výše režijních nákladů v minulém období. Při stanovení výše režijních 

nákladů jsem vycházel z údajů za rok 2007, protože data za rok 2008 ještě nebyla plně 

k dispozici. Při stanovování celkové výše nákladů jednotlivých útvarů a úseků, jakožto 

celkových nákladů společnosti, jsem spolupracoval s hlavní účetní společnosti. Bez její 

účelné pomoci by bylo stanovení výše těchto nákladů podstatně složitější. Byly nalezeny 

mnohé disproporce v kontování nákladů na jednotlivé útvary a úseky. I tyto problémy se 

podařilo vyřešit a nyní již by k těmto disproporcím docházet nemělo.   

 Položkový rozpočet bude obsahovat položky pro vyjádření výše správní a výrobní 

režie. Obě položky budou vyjadřovat, jakým procentem se podílejí na přímých nákladech 

stavby vč. zařízení staveniště. 

 Režijní náklady dle skutečnosti za rok 2007 jsou uvedeny v příloze č. 12. 
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4.4.1 Správní režie  

 „Do správní režie patří náklady, souvisící s řízením a správou firmy jako celku 

nebo vnitropodnikového útvaru, dále náklady související s organizací a obsluhou činnosti 

výrobní nebo nevýrobní, popřípadě včetně zásobování a odbytu, které nelze stanovit 

(zjišťovat) přímo na kalkulační jednici, ani nepatří do výrobní režie“ [3]. V podmínkách 

společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. sem patří: 

• správa areálu administrativní budovy (ředitelství); 

• provoz ekonomického úseku; 

• provoz obchodně technického úseku; 

• správa IT; 

• provoz personálního útvaru; 

• vrcholový management. 

Na základě údajů z přílohy č. 12 (Režijní náklady dle skutečnosti za rok 2007) byla 

stanovena přirážka správní režie ve výši 5 %. 

4.4.2 Výrobní režie 

 „Do této položky patří všechny náklady související s řízením, činností a obsluhou 

procesu provádění výkonu rozpočtované a účtované jako výrobní režie, které nelze stanovit 

(zjišťovat) přímo na kalkulační jednici“ [3]. V podmínkách společnosti EKOSTAVBY 

Louny s.r.o. sem náleží náklady: 

• mzdy vedoucích pracovníků (ředitelé závodů, stavbyvedoucí); 

• odměny vedoucích pracovníků; 

• zákonné odvody za vedoucí pracovníky; 

• cestovné vedoucích pracovníků; 

• náklady na reprezentaci a školení vedoucích pracovníků; 

• kolky a správní poplatky související s prováděním konkrétní stavby; 

• odpisy dlouhodobého hmotného majetku související se správou areálů (vyjma 

správy areálu administrativní budovy); 

• opravy a udržování související se správou areálů (vyjma správy areálu 

administrativní budovy); 
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• spotřeby energií související se správou areálů (vyjma správy areálu administrativní 

budovy). 

Na základě údajů z přílohy č. 12 (režijní náklady dle skutečnosti za rok 2007) byla 

stanovena přirážka výrobní režie ve výši 4 %. 

4.5 Informa ční a řídící systém IPOS 

 „Firma IPOS-SOFT spol. s.r.o. se zabývá řízením stavebních firem s využitím 

principů procesního nákladového řízení. Stávající komplexní informační a řídící systém 

IPOS pracuje v prostředí Microsoft Windows® a využívá databází na platformě Microsoft 

SQL Server®. Toto řešení pod názvem IPOS je plně podřízeno organizačnímu členění 

stavebních firem a je určeno pro komplexní řízení malých i velkých stavebních firem. 

Výrobní část řídícího a informačního systému stavební firmy IPOSWin může být napojena 

na stávající ekonomický systém stavební firmy, nebo může být dodán informační systém 

jako komplex s ekonomickou částí IPOS-EKO, vyvinutou firmou IPOS-SOFT specielně 

pro potřeby stavebních firem. Celý řídící systém je budován jako otevřený systém 

s možností komunikace se všemi rozpočtovými a kalkulačními systémy běžně 

využívanými ve stavebnictví jak investory, tak i ostatními stavebními partnery. Možnost 

rychlého předávání dat mezi jednotlivými partnery ve výstavbě je jednou z dalších 

podmínek pro kvalifikované rozhodování na základě přesných informací. Komplexní 

systém řízení IPOS zavádí do firmy pevná a jednoznačná pravidla, zprůhledňuje toky 

nákladů v čase a na všechny úrovně řízení podává informace o stavu výrobního programu, 

prostavěnosti i aktuálním stavu plánovaných i skutečných nákladů. Veškeré informace jsou 

zpřístupněny jednotlivým pracovníkům podle jejich organizačního a funkčního zařazení. 

Jednoduše ovladatelný, průhledný a přehledný řídící systém IPOS může stavební firmě 

výrazně pomoci při zavádění tvrdých ale nezbytných pravidel pro uplatnění procesního 

nákladového řízení. Definováním jednotlivých procesů uvnitř systému IPOS, s přiřazením 

jednoznačné odpovědnosti konkrétním pracovníkům, umožňuje stavební firmě měnit 

nevyhovující metody řízení a velmi rychle reagovat na měnící se aktuální podmínky a 

potřeby“ [24]. 

 Společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o. využívá pouze výrobní část informačního a 

řídícího systému IPOS, ten je však s ekonomickým programem Helios Green od 
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společnosti LCS International, a.s., který společnost používá, plně kompatibilní a má 

obdobnou kvalitu jako systém IPOS-EKO.  

 Informační a řídící systém IPOS je velice dobrým produktem ve srovnání 

s obdobnými produkty nabízenými na českém trhu. Toho je důkazem především široké 

spektrum stavebních společností, jež systém IPOS používají. Jsou to například: 

• Skanska CZ, a.s.; 

• Skanska DS, a.s.; 

• PSG – international, a.s. Zlín; 

• STRABAG, a.s.; 

• IMOS Brno, a.s.; 

• a mnohé další. 

4.6 Přenos nákladových cen do informa čního a řídícího systému IPOS 

 Přenos vytvořených nákladových cen do informačního a řídícího systému IPOS je 

poměrně jednoduchý, ale časově náročný a pracný. V podstatě jde o nové vytvoření 

kalkulačních listů v systému IPOS s využitím všech možností ulehčení a zrychlení práce, 

jako je např. kopírování opakujících se položek a podobně. Nejprve je nutné založit si nový 

ceník (001/08 Ceník interní EKOSTAVBY Louny s.r.o.). Při založení nového ceníku se 

tento ceník automaticky rozpadne na dva další ceníky. Jeden z nich je nákladový a druhý 

odbytový. Práci provádíme v ceníku odbytovém. V odbytovém ceníku zakládáme další 

oddíly (5 Komunikace) a pododdíly (např. Podklad z kameniva hrubého drceného velikosti 

63-125 mm. Pod tyto pododdíly se již vkládají jednotlivé položky včetně potřeb, které jsou 

totožné s těmi, jež obsahují kalkulační listy. Struktura ceníku je vidět na obrázku č. 5. 

Zároveň s tím se do nákladového ceníku doplňují jednotlivé potřeby položek (např. 

smykem řízený nakladač Bobcat kolový), které se rozdělují podle zatřídění v kalkulačním 

vzorci. Smykem řízený nakladač Bobcat kolový je zatříděn v kalkulačním vzorci jako stroj, 

a proto se také zařadí do kolonky 30 Stroje. Velmi důležité je dbát na správnost kódů 

každé potřeby. Díky kódům dojde ke správnému zařazení potřeby do kalkulačního vzorce. 

Smykem řízený nakladač Bobcat kolový má například kódové označení S30000001. Pokud 

jsem měl nějaké pochybnosti o správném zařazení některé potřeby v rámci kalkulačního 

vzorce, vždy jsem tyto problémy konzultoval s hlavní účetní společnosti tak, aby byla 

zaručena návaznost na účetnictví. 
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Obr. č. 5 Struktura ceníku interního v informačním a řídícím systému IPOS 

 
Pramen: Interní zdroje společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. 

 V ceníku je také možné podívat se a zkontrolovat historii položky. Můžeme se z ní 

dozvědět, kdo provedl změnu ceny a kdy se tak stalo. Každá položka v ceníku obsažená 

má i své grafické, finanční a procentuální vyjádření kalkulačního vzorce. 

 Nákladový ceník, který obsahuje jednotlivé potřeby je také důležitý z hlediska 

snadné aktualizace cen. Pokud se například změní jednotková sazba za pronájem stavební 

mechanizace, stačí tuto sazbu přepsat v nákladovém ceníku a v položkách, které obsahují 

daný typ stavební mechanizace, se sazba automaticky aktualizuje. Nákladový a odbytový 

ceník je systémově provázán, a proto umožňuje danou funkci. Díky této funkci dochází 

k velké úspoře času. Názorně to můžeme vidět na obrázku č. 6. 
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Obr. č. 6 Nákladový ceník v informačním a řídícím systému IPOS 

 
Pramen: Interní zdroje společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. 

 Samotná tvorba nákladových cen v informačním a řídícím systému IPOS se mnoho 

neliší od tvorby v jiných srovnatelných produktech, jako jsou např. ASPE od firmy Valbek, 

spol. s.r.o., KROS od firmy ÚRS Praha, a.s. a mnoho dalších. 

4.7 Aplikace nákladových cen v praxi 

 Jak již bylo napsáno výše, při využití nákladových cen jsme limitováni směrnými 

popisy a položkami, které obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, předávaný investorem. Ten nemůžeme měnit a je nutné ho zachovat v té podobě, 

v jaké ho společnosti předal investor. Společnost však má poněkud jiné členění a značení 

jednotlivých položek, které nejsou totožné s položkami, které obsahuje soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Problém byl velice rychle vyřešen tím, že se při 

tvorbě položkového rozpočtu v systému IPOS vloží pod oficiální položku ze soupisu prací, 

kterou je nutno dodržet, položka z interního ceníku společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. 
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Tím bude docíleno formálního dodržení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr a současně budou použity interní nákladové položky. Toto řešení se 

ukázalo být tím optimálním. Názorně je vidět na obrázku č. 7. 

 Obr. č. 7 Vkládání interních položek pod oficiální položky ze soupisu prací 

 
Pramen: Interní zdroje společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. 

 Po ocenění všech položek soupisu prací již dostáváme položkový rozpočet 

s nákladovými a odbytovými cenami. Výhoda firemních nákladových cen tkví v tom, že 

nyní přesně vidíme, kolik budou činit náklady na provedení stavebního díla a vrcholový 

management může učinit kvalifikovanější rozhodnutí, co se týká odbytové ceny a výše 

zisku. Informační a řídící systém IPOS nabízí nepřeberné množství tiskových sestav 

položkových rozpočtů s nákladovými a odbytovými cenami. Jednu z takových sestav 

ukazuje příloha č. 13. 

 Přehled cen detailní s položkami je uveden v příloze č. 13.    
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4.8 Fungování systému IPOS v podmínkách spole čnosti EKOSTAVBY 

Louny s.r.o. 

 „Základem pro efektivní řízení stavební firmy je procesní nákladové řízení. 

Principem procesního nákladového řízení je stanovení vzájemných vazeb mezi 

jednotlivými procesy souvisejícími s výstavbou a určení nákladových mantinelů pro 

každou stavbu, včetně sledování dodržení těchto nákladů v čase. Kalkulace stavby je 

jenom jednou z nutných podmínek pro nákladové řízení, stejně jako funkční a průhledný 

ekonomický systém, který dává pravdivý obraz o skutečně vynaložených nákladech na 

realizaci zakázky v čase. Teprve propojení kalkulace v čase s funkční ekonomickou částí 

stavební firmy vytváří podmínky pro skutečné procesní nákladové řízení, jehož cílem je 

snižování nákladové náročnosti staveb a tím i zvyšování konečného zisku celé stavební 

firmy. Trvalý přehled o současném stavu a vývoji nákladů firmy, okamžitě porovnatelný 

s předpokladem podloženým kvalitní kalkulací, dává pracovníkům stavební firmy na všech 

úrovních do rukou správný nástroj k řízení jejich firmy“ [24]. 

 Informační a řídící systém IPOS má stromovou strukturu. Fungování systému IPOS 

v podmínkách společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. je následující: 

1. krok – Zpracování položkového rozpočtu a kalkulace stavby 

Pracovníci úseku technické přípravy obdrží zadávací dokumentaci stavby, jejíž součástí je 

také soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Na základě těchto 

podkladů je zpracován v systému IPOS položkový rozpočet stavby včetně nákladových 

cen. Poté již záleží jenom na tom, zda bude naše cenová nabídka zvolena jako 

nejvýhodnější. 

2. krok – Zařazení stavby do výrobního programu 

Pokud byla naše cenová nabídka zvolena jako nejvýhodnější, je stavba v systému IPOS 

zařazena do výrobního programu. Zařazení stavby do výrobního programu provádí 

pracovník úseku jakosti a obchodu. Stavba se přiřadí ke konkrétnímu výrobnímu závodu a 

stavbyvedoucímu, který bude stavbu provádět. Dále pracovník úseku jakosti a obchodu 

přiřadí stavbě číslo smlouvy a doplní objednatele zakázky, autora projektové dokumentace 

a další důležité údaje ze smlouvy o dílo (termín realizace, zádržné, záruku za dílo, 

splatnost faktur apod.). Připojí také stavbu k ekonomickému systému společnosti tak, aby 

mohlo docházet k průběžné kontrole mezi plánovanými a skutečnými náklady stavby. 
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3. krok – Zpřesnění výrobní kalkulace a provedení harmonogramu prací   

Po přiřazení stavby konkrétnímu stavbyvedoucímu musí dotyčný stavbyvedoucí 

zkontrolovat a odsouhlasit výrobní kalkulaci stavby (nákladové ceny). Pokud s výrobní 

kalkulací nesouhlasí, oznámí to pracovníkovi úseku jakosti a obchodu a ten svolá schůzku 

k řešení tohoto problému. Po odsouhlasení nákladových cen musí stavbyvedoucí zpracovat 

v systému IPOS harmonogram postupu prací. Harmonogram postupu prací je důležitý 

z hlediska sledování nákladů v čase, výrobní naplněnosti a kapacity jednotlivých závodů i 

celé společnosti. Přímé propojení harmonogramu s položkovým rozpočtem nám umožňuje 

sledovat, jak se bude vyvíjet měsíční fakturace. Tím, že společnost zná svou výrobní 

naplněnost, může vedení společnosti kvalifikovaněji a účinněji rozhodovat o budoucích 

zakázkách a celkové strategii společnosti. 

4. krok – Zadávání údajů při provádění stavebního díla     

Při samotném provádění stavebního díla se musí do systému IPOS průběžně zadávat 

skutečně provedené práce. Skutečně provedené práce se ve společnosti EKOSTAVBY 

Louny s.r.o. zadávají minimálně dvakrát týdně. Vzhledem k přímému propojení 

položkového rozpočtu a harmonogramu postupu prací, dochází k jeho automatické 

aktualizaci a stavbyvedoucí není zatěžován zbytečnou administrativou. Díky zadávání 

skutečně provedených prací má společnost velmi dobrý přehled o skutečné rozpracovanosti 

stavebního díla a nemusí se dotazovat stavbyvedoucího. Další povinností, jež musí 

stavbyvedoucí plnit, je fakturace stavebních prací investorovi. Výrobní faktura je vlastně 

přehled provedených prací v odbytových cenách, které se předávají investorovi 

k proplacení. Výrobní faktury se v systému IPOS provádějí většinou jedenkrát měsíčně, 

záleží na konkrétních podmínkách smlouvy o dílo. 

 5. krok – Propojení systému IPOS s ekonomickým systémem společnosti    

Jak již bylo napsáno výše, propojení s ekonomickým systémem společnosti (Helios Green) 

je velice důležité z hlediska sledování nákladů a identifikace možných úspor. 

Stavbyvedoucí se může kdykoliv podívat, jak hospodaří na své stavbě. Přesto však je tato 

funkce určena především pro vrcholový management společnosti. Po propojení 

ekonomického systému a systému IPOS dochází vždy jedenkrát týdně k automatické 

aktualizaci ekonomických dat v systému IPOS. 
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6. krok – Dodatky, vícepráce 

Pokud se, z nejrůznějších důvodů, při provádění stavebního díla objeví nutnost víceprací, 

je postup zadávání do systému IPOS zcela totožný jako u klasického položkového 

rozpočtu. 

7. krok – Vyhodnocení stavby 

Poté co je stavba z hlediska účetnictví uzavřena, dochází k vyhodnocení stavby. V systému 

IPOS se velice rychle porovnávají plánované náklady stavby s náklady skutečnými. 

Jednotliví stavbyvedoucí pak mohou být odměňováni za splnění plánované nákladové ceny 

stavby. Stejně tak mohou být odměňováni ředitelé závodů za splnění plánovaných nákladů 

svého závodu. Systém IPOS v podstatě zajišťuje kvalitní a přesné informace pro vrcholový 

management, aniž by se museli spoléhat na data, která jim předají jejich podřízení. 

 Takhle funguje informační a řídící systém IPOS v podmínkách společnosti 

EKOSTAVBY Louny s.r.o. Neustále dochází k vylepšování a zpřesňování jednotlivých 

postupů práce se systém IPOS, protože jej společnost používá zatím jen krátce. Téměř 

každý technickohospodářský pracovník společnosti má tu svoji část systému IPOS, kterou 

musí zvládnout tak, aby systém IPOS dokonale fungoval. 

 Informační a řídící systém IPOS samozřejmě poskytuje mnohem více funkcí, než 

prozatím společnost využívá. Z těch, dle mého názoru, nejlepších bych jmenoval například 

funkci marketingovou. Systém IPOS obsahuje databázi všech obcí a měst České republiky, 

s možností zaznamenání si, kdy a s jakým výsledkem navštívil zástupce společnosti, tu 

kterou obec nebo město. V dnešní těžké hospodářské situaci je nutné práci respektive 

stavební zakázky aktivně vyhledávat a k tomu je výše zmíněná funkce v systému IPOS 

dobrým pomocníkem. Další funkcí je možnost evidence konkurenčních nabídkových cen 

při výběrových řízeních na dodavatele stavebních prací a následné vyhodnocování a 

přehled o výši cen na trhu stavebních prací. Tato funkce by měla v budoucnu umožnit lepší 

přehled o aktuálních cenách stavebních prací a zkvalitnění rozhodovacího procesu při 

výběrových řízeních na stavební práce. 
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5. Návrhy a opat ření 

 V této kapitole představím návrhy a opatření, jež vycházejí z provedení 

nákladových cen stavebních a z používání informačního a řídícího systému IPOS. 

5.1 Mzdové formy a odm ěňování   

 Nejvíce používané formy mzdy jsou: 

• časová mzda; 

• úkolová mzda; 

• podílová mzda; 

• smíšená mzda; 

• prémie; 

• výkonnostní odměny; 

• mimořádné odměny; 

• osobní příplatek (osobní ohodnocení). 

Ve společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. se v tuto chvíli nejvíce používá časové 

mzdy spolu s osobním ohodnocením a prémiemi. Změna formy vyplácení mezd se bude 

týkat převážně stavebních dělníků, strojníků stavební mechanizace a řidičů nákladních 

automobilů. V dnešní době nejsou plně zainteresováni na výsledcích své práce a je potřeba, 

aby byla výše jejich mzdy přímo úměrná jejich pracovnímu výkonu. Částečně je tato 

disproporce mírněna používáním prémií jako stimulu ke zlepšení jejich pracovního 

výkonu. Stále více se však ukazuje, že pouze samotné prémie již nestačí. V dnešní době, 

kdy probíhá stále ostřejší konkurenční boj mezi stavebními firmami, je nutné neustále 

snižovat náklady a zvyšovat produktivitu práce. Aby těchto cílů společnost dosáhla, měla 

by přejít na pružnější formu vyplácení mezd v podobě úkolové mzdy. 

 „Úkolová mzda je forma mzdy, při níž je výdělek zaměstnance závislý na výkonu 

vyjádřeném stupněm plnění stanovené normy výkonu. Její použití je vhodné na 

pracovištích, kde převládá zájem zaměstnavatele na množství vyrobené produkce a kde 

pracovníci mohou toto množství svým výkonem ovlivnit a kde je možná spolehlivá 

evidence a kontrola množství a kvality práce“ [2]. 
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 „Použití této mzdové formy je limitováno ustanovením § 103 odst. 1 písm. k) 

zákoníku práce, podle něhož je zaměstnavatel povinen nepoužívat takového způsobu 

odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na 

zdraví a jehož použití by vedlo při zvyšování pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti 

a zdraví zaměstnanců. Při úkolové mzdě je toto riziko nejvyšší. Obecně lze říci, že ve 

stavebnictví toto riziko hrozí, ale při provádění dopravních staveb je daleko menší než 

například při provádění výškových prací nebo provádění výkopových s možností zavalení 

pracovníků. Je na vedoucích pracovnících, aby na stavbách eliminovali riziko ohrožení 

bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. Legislativa by tedy neměla být překážkou zavedení 

úkolové mzdy jako formy mzdy ve společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. Toto 

stanovisko se týká především staveb dopravního charakteru, u staveb inženýrských sítí je 

situace složitější“ [2].  

 Základ úkolové mzdy by měli tvořit dva základní pilíře, a to: 

• výrobní kalkulace stavby; 

• skutečně provedené práce zadávané v systému IPOS. 

Přechod z časové na úkolovou mzdu nám značně ulehčí informační a řídící systém 

IPOS. Z obrázku č. 7 je jasně patrné, jaká je norma spotřeby práce u dané stavební 

zakázky. Z těchto údajů můžeme vycházet při zadávání úkolu pracovníkům. Jejich 

základem jsou vytvořené nákladové ceny podkladních vrstev komunikací a ceny dalších 

prací, které budou vytvořeny v budoucnu. Pracovníci budou muset být vždy řádně poučeni 

o možnostech vlastního výdělku a seznámeni s obsahem práce a výkonem, který se od nich 

očekává. 
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Obr. č. 8 Výrobní kalkulace stavby 

 
Pramen: Interní zdroje společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. 

 Zavést ve společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. úkolovou mzdu navrhuji za jeden 

až dva roky. Časové zpoždění je dáno hned ze dvou důvodů. Ten první je, že se v praxi 

musí nejprve osvědčit a postupně také zpřesnit prozatím přijaté normy výkonů. Nebylo by 

dobré, kdyby se normy neustále výrazně měnily. Je třeba posečkat, než se normy spotřeby 

práce osvědčí v praxi. Druhý důvod je, že nyní jsou vytvořeny nákladové ceny pouze pro 

podkladní vrstvy komunikací z kameniva drceného a částečně také pro asfaltové vrstvy 
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komunikací. Provádění dopravních staveb však nezahrnuje pouze tyto práce. Bude nutné 

vytvořit nákladové ceny i pro ostatní práce spojené s prováděním dopravních staveb tak, 

aby mohla být ve společnosti zavedena úkolová mzda. 

 Přechod z časové mzdy na mzdu úkolovou bude v počátečních fázích znamenat 

obrovskou změnu pro celou společnost. Jejím zavedením se částečně zvětší administrativa, 

protože bude potřeba přizpůsobovat úkolovou mzdu specifickým podmínkám konkrétního 

stavebního díla. Přínos, který to společnosti přinese, však bude nesrovnatelně vyšší. Já 

navrhuji, aby byla vytvořena speciální pozice pro člověka, který bude mít v popisu práce 

tvorbu mzdových úkolů pro jednotlivé stavby. Mzdové úkoly by rozhodně neměli tvořit 

stavbyvedoucí z důvodu jejich přetěžování a zaujatosti. Stavbyvedoucí by měli řídit svoje 

stavby a tuto činnost přenechat nezávislé osobě. Zavedení úkolové mzdy však bude klást 

vyšší nároky i na ně. Bude nutné, aby velmi pečlivě a zodpovědně zadávali do systému 

IPOS skutečně provedené práce. 

 Úkolová mzda je nejprogresivnější formou mzdy. Její zavedení by mělo vést ke 

snížení nákladů a z toho vyplývající větší konkurenceschopnosti společnosti 

EKOSTAVBY Louny s.r.o. Za žádných okolností, ale nemůže být důvodem pro obcházení 

a nedostatečné dodržování základních pravidel, norem, předpisů a zásad bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je ve společnosti 

EKOSTAVBY Louny s.r.o. na velmi vysoké úrovni a dodržování zásad bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci má ve společnosti nejvyšší prioritu. Zavedení úkolové mzdy by na 

tom nemělo nic změnit. Cílem úkolové mzdy by také mělo být lepší finanční ohodnocení 

pro kvalitní a schopné pracovníky a jakýsi motivační prvek pro ty méně kvalitní a 

pracovité. Vyčíslení nákladů na zavedení úkolové mzdy zde není uvedeno, protože by to 

vydalo na další práci.  

5.2 Zřízení samostatné pracovní pozice pro efektivn ější využití 

systému IPOS 

 Tvorba vlastních (firemních) nákladových cen položek stavebních prací a ostatní 

práce s tím související jsou časově náročné a pracovníkům úseku technické přípravy 

zabírají velmi mnoho času, který by měli věnovat novým stavebním zakázkám a tvorbě 
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položkových rozpočtů. Proto navrhuji zřídit samostatnou pracovní pozici pro pracovníka, 

jehož náplní práce by bylo: 

• tvorba vlastních (firemních) nákladových cen; 

• aktualizace údajů ve firemním ceníku; 

• zpřesňování výrobní kalkulace u vyhraných zakázek; 

• sledování vývoje směrných cen stavebních prací a jejich údržba v systému IPOS.  

Pracovník, který bude vykonávat tuto pracovní pozici, musí splňovat několik 

základních podmínek. Podmínky jsou následující: 

• znalost prostředí společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o.; 

• výborná znalost informačního a řídícího systému IPOS; 

• základní znalost ekonomického systému společnosti a účetnictví; 

• ovládat tvorbu položkových rozpočtů; 

• orientace v problematice stavebnictví se zaměřením na dopravní stavby a stavby 

inženýrských sítí; 

• umění komunikace a jednacího jazyka. 

Roční náklady na zřízení výše zmíněné pracovní pozice by odhadem činili 

610 000,00 Kč.  

5.2.1 Tvorba vlastních (firemních) nákladových cen 

 V současné době tvoří firemní nákladové ceny pracovníci úseku technické přípravy. 

Vzhledem k tomu, že tato činnost je extrémně náročná na čas, měl by ji provádět 

pracovník, který ji bude mít jako hlavní náplň práce. Nyní jsou provedeny nákladové ceny 

pro podkladní vrstvy komunikací z kameniva drceného a částečně také pro asfaltové vrstvy 

komunikací. U dopravních staveb zbývají provést nákladové ceny pro podkladní vrstvy 

komunikací z kameniva těženého, zemní práce a ostatní přidružené práce (např. svislé a 

vodorovné dopravní značení, trubní propustky, pokládka obrubníků a dlažby a podobně). 

Také je nutné dokončit nákladové ceny pro asfaltové vrstvy. Dále se musí vytvořit 

nákladové ceny pro stavby inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, plynovody). 

Inženýrské sítě stály dosud při tvorbě nákladových cen stranou a bude nutné se jim více 

věnovat. Po vytvoření nákladových cen pro výše zmíněné práce se mohou zpracovat 

nákladové ceny pro práce, které se ve společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. neprovádějí 
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tak běžně jako dopravní stavby a stavby inženýrských sítí. Jedná se o obnovu a 

rekonstrukci rybníků, zpevňování břehů vodních toků a další obdobné práce. 

 Kompletní provedení firemního ceníku nákladových cen stavebních prací, kterými 

se společnost zabývá, by při zřízení samostatné pozice pro tuto činnost trvalo maximálně 

jeden rok. Pokud by pokračovala současná praxe, tedy že nákladové ceny budou tvořit 

pracovníci úseku technické přípravy, trvalo by kompletní provedení firemního ceníku 

odhadem až čtyři roky nebo by muselo dojít ke zmenšení objemu rozpočtovaných 

stavebních zakázek, které jsou životně důležité pro výrobní naplněnost společnosti. Je tedy 

ekonomicky žádoucí, aby nákladové ceny byly vytvořeny v co nejkratším čase a pokud 

možno s minimálními dopady na běžný chod společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. 

5.2.2 Aktualizace údaj ů ve firemním ceníku 

 Jednotlivé složky (potřeby) nákladových položek stavebních prací velice rychle 

zastarávají a je nutné je neustále aktualizovat. I několikrát ročně se mění ceník stavební 

mechanizace, nákladní dopravy, překotně se také vyvíjí výše mezd ve společnosti. 

Všechny jmenované aspekty mají za vinu, že nákladové ceny velice rychle zastarávají. Ve 

společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. není doposud stanoven mechanismus sledování a 

aktualizace nákladových cen. Pokud by aktualizaci nákladových cen prováděli pracovníci 

úseku technické přípravy, opět by to vedlo ke zbytečnému plýtvání silami těchto 

pracovníků. Účelnější by bylo, kdyby veškeré informace o změnách cen shromažďoval 

jeden pověřený pracovník, čímž by se eliminovala možnost nejrůznějších nedorozumění a 

pozdnímu předávání informací.  

5.2.3 Zpřesňování výrobní kalkulace u vyhraných zakázek     

 Jak již bylo mnohokrát řečeno, je každá stavba svým způsobem unikát a nelze tedy 

vytvořené nákladové ceny dogmaticky uplatňovat za každou cenu. Nákladové ceny je 

nutno chápat jako základ pro stavení ceny stavebního díla ve fázi výběrového řízení o 

stavební zakázku. Pokud je v něm společnost úspěšná a zakázku získá, mělo by dojít ke 

zpřesnění nákladových cen, které budou přizpůsobeny konkrétním podmínkám stavebního 

díla. To se nyní neděje a dochází k mnoha nedorozuměním a konfliktům. Velkým problém 

je, kdo by toto zpřesňování měl provádět. U stavbyvedoucích by docházelo ke střetu 

zájmů, protože by měli být částečně odměňováni za dodržení výše výrobní kalkulace 
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stavby. U pracovníků úseku technické přípravy by zase došlo k nežádoucímu nárůstu 

administrativy. Optimální by bylo, kdyby tuto práci prováděl nezávislý a samostatný 

pracovník, který by tuto činnost měl jako jednu z hlavních náplní práce. 

5.2.4 Sledování sm ěrných cen stavebních prací a jejich údržba v systém u 

IPOS 

 V současné době nejsou systematicky shromažďována data o vývoji a změnách 

směrných cen stavebních prací. Rovněž není řádně zajištěna pravidelná aktualizace 

směrných cen stavebních prací v informačním a řídícím systému IPOS. To vede k mnoha 

chybným rozhodnutím při stanovení odbytové ceny položkového rozpočtu. V současnosti 

se touto činností nesystematicky zabývá několik pracovníků společnosti, což vede 

k rozporům v kompetencích a odpovědnosti. Mělo by dojít k jednoznačnému definování 

odpovědnosti za výše jmenované činnosti. Protože jde o velmi odpovědnou práci, měla by 

se této činnosti věnovat náležitá pozornost.  

5.3 Správní a výrobní režie    

 Správní a výrobní režie tvoří značnou část nákladů společnosti EKOSTAVBY 

Louny s.r.o. Je žádoucí, aby docházelo ke kontrole plánovaných režijních nákladů se 

skutečným čerpáním. Vedení společnosti chce, aby se správní a výrobní režie rozpouštěla 

do nákladů jednotlivých staveb. Toto rozpouštění je zbytečné, zavádějící a vede pouze ke 

sporům a konfliktům 

 Informační a řídící systém IPOS nám umožňuje zpracovat detailní kalkulaci správní 

a výrobní režie na základě zkušeností z minulých období. Detailní kalkulace by měla být 

vytvořena pro každý útvar společnosti zvlášť, aby byla usnadněna jednoduchá a účinná 

kontrola čerpání těchto nákladů v čase. Vedením společnosti zvolený systém to umožňuje 

jen velmi obtížně a po zdlouhavých přípravách, které zabírají drahocenný čas. Navrhuji, 

aby bylo upuštěno od zbytečného rozpouštění správní a výrobní režie do nákladů staveb a 

bylo nahrazeno účinnější detailní kalkulací a sledováním správní a výrobní režie. 

 Vlastní provedení detailní kalkulace správní a výrobní režie pro každý útvar zvlášť 

probíhá obdobně jako tvorba výrobní kalkulace stavby. Kontrola čerpání nákladů správní a 
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výrobní režie probíhá úplně stejně jako kontrola čerpání nákladů u staveb. To je dáno 

propojením systému IPOS s ekonomickým systémem společnosti.  

 Určení procentní výše správní a výrobní režie, však nebylo provedeno zbytečně. 

Pokud by se přistoupilo k mému návrhu, bylo by nutné určit minimální výši zisku, která by 

se rovnala procentní výši správní a výrobní režie na přímých nákladech stavby. 

Provedením detailní kalkulace správní a výrobní režie by měl být pověřen ekonomický 

pracovník daného útvaru, pro který se kalkulace správní a výrobní režie zpracovává, 

eventuelně by to mohl provádět samostatný pracovník, který by v systému IPOS tvořil 

nákladové ceny položek stavebních prací.          

5.4 Doporu čení 

Jednoznačně doporučuji, aby se pokračovalo v nastoupeném trendu tvorby 

nákladových cen položek stavebních prací a v důsledném uplatňování procesního 

nákladového řízení. Rovněž doporučuji, aby proběhla další školení, která by pracovníkům 

společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. usnadnila bezproblémové zvládnutí systému IPOS. 

Podle pozorování se to bude týkat zejména stavbyvedoucích, na nichž bude spočívat 

značná odpovědnost za fungování systému IPOS. Bez nich nebude systém IPOS nikdy 

plně funkční. Školením by měl projít i vrcholový management, zejména pro ně je systém 

IPOS účinným pomocníkem. Vedoucí pracovníci musí pochopit, že systém IPOS slouží 

k rychlému získávání informací, které jim dnes velice zdlouhavě a pracně zpracovávají 

jejich podřízení. 

 Náklady na tato školení budou činit cca 100 000,00 Kč. K výši nákladů jsem dospěl 

na základě skutečných finančních nákladů na školení obsluhy a využití systému IPOS v 

roce 2008.  
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6. Závěr 

 Cílem mé diplomové práce bylo vytvořit nákladové ceny podkladních vrstev 

komunikací z kameniva drceného a stanovit výši procentní přirážky k přímým nákladům 

stavby pro položky: zařízení staveniště, správní a výrobní režie. Popsat přenos vytvořených 

nákladových cen do informačního a řídícího systému IPOS a jejich aplikaci v praxi. A 

nakonec, na základě dosavadních poznatků, formulovat a popsat své návrhy a doporučení. 

 Nejprve jsem popsal dosavadní praxi v oblasti stanovení cen stavebních prací ve 

společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. Při popisu dosavadní praxe v oblasti stanovení cen 

stavebních prací jsem vycházel jak ze svých zkušeností, tak z odborné literatury týkající se 

této problematiky. Popis dosavadní praxe v oblasti stanovení cen stavebních prací je 

obsažen v kapitole 3. 

 Jelikož se současná praxe v oblasti stanovení cen stavebních prací ve společnosti 

EKOSTAVBY Louny s.r.o. ukázala být nedostatečnou a nevhodnou pro neustále se 

zostřující konkurenční boj mezi stavebními společnostmi, bylo rozhodnuto o tvorbě 

interních (firemních) nákladových cen stavebních prací. Protože rozsah prací, které 

společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o. provádí, je značný a tyto práce obsahují mnoho 

položek, musí se nákladové ceny položek stavebních prací provádět postupně. Nejprve 

byly provedeny nákladové ceny pro položky podkladních vrstev komunikací z kameniva 

drceného, protože jsou ve společnosti nejpoužívanější. Výsledky a postup kalkulace 

nákladových cen jsou shrnuty v kapitole 4.2. 

 Jednotlivé položky stavebních prací nemohou pokrýt veškeré náklady na provedení 

stavebního díla. Ať už se jedná o drobné náklady týkající se samotné stavby nebo o 

náklady správní a výrobní režie. Drobné náklady týkající se samotné stavby byly včleněny 

do jediné univerzální položky nazývané zařízení staveniště. Aby výrobní kalkulace stavby 

byla úplná, bylo nutné výši těchto nákladů vyčíslit a včlenit je do výrobní kalkulace stavby. 

Bylo rozhodnuto, že se tak bude dít formou procentuální přirážky k přímým výrobním 

nákladům stavby. Podrobně se touto problematikou zabývá kapitola 4.3 respektive 4.4. 

 Zavedení, údržba a funkční provoz informačního a řídícího systému IPOS bude 

znamenat velkou změnu v dosavadním fungování společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. 

Na všechny zaměstnance budou kladeny nové nároky na styl a výkon jejich práce. Každý 

technickohospodářský pracovník bude mít díky informačnímu a řídícímu systému IPOS 
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přesně definované úkoly a pravomoci. Popsán je také přenos nákladových cen do systému 

IPOS a stručné shrnutí fungování systému IPOS v podmínkách společnosti EKOSTAVBY 

Louny s.r.o. Cílem zavedení systému IPOS musí být efektivně fungující společnost, která 

dosahuje maximálního zisku při minimalizaci nákladů při současném dodržování zásad 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Popisy, poznatky a postupy týkající se 

informačního a řídícího systému IPOS jsou obsaženy v kapitole 4.5 – 4.8. 

 Závěrečná kapitola obsahuje mé návrhy a doporučení týkající se tvorby 

nákladových cen a fungování informačního a řídícího systému IPOS. Některé náležitosti 

ještě nejsou plně zvládnuty a mé návrhy a doporučení směřují k lepšímu a efektivnějšímu 

fungování nákladových cen a systému IPOS v rámci společnosti EKOSTAVBY Louny 

s.r.o. Mé návrhy a doporučení jsou popsány v kapitole 5. 

 Po vytvoření nákladových cen položek stavebních prací a zvládnutí informačního a 

řídícího systému IPOS lze očekávat snížení nákladů na všech úrovních společnosti 

EKOSTAVBY Louny s.r.o. Pokud se náklady sníží, zvýší se objem vyhraných výběrových 

řízení na stavební zakázky a z toho vyplývající zvýšení zisku společnosti. Za žádných 

okolností však nemohou být kvůli snižování nákladů obětovány zásady bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci stejně jako korektní jednání s obchodními partnery i samotnými 

zaměstnanci společnosti. Při dodržení těchto zásad bude společnost EKOSTAVBY Louny 

s.r.o. prosperovat a vyvíjet se ke spokojenosti svých majitelů i zaměstnanců.  
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