
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 
Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

PŘÍČINY ZVYŠOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH 

NÁKLADŮ STAVEB 

V  PŮSOBNOSTI FIRMY 

 

diplomová práce 

  

 

 

   Autor:         Bc. Zdenka Jureková 

Vedoucí diplomové práce:  Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.               

Ostrava2011



Bc. Zdenka Jureková:  Příčiny zvyšování rozpočtových nákladů staveb v působnosti firmy 

 

 
 

 



Bc. Zdenka Jureková:  Příčiny zvyšování rozpočtových nákladů staveb v působnosti firmy 

 

 
 

 



Bc. Zdenka Jureková:  Příčiny zvyšování rozpočtových nákladů staveb v působnosti firmy 

 

 
 

Summary 

In the introduction the submitted thesis emphasizes the signification of construction 

industry as one of fundamental industry branches which is huge source of assets and one of 

substantial factors influencing the gross national product. The thesis talks in other part 

about budgetary costs as the criterion of selection procedures, it cites the public tender law. 

It connects by description of concrete company construction activity as an example of 

budgetary costs increasing in practice. The thesis discovers the objective and subjective 

reasons of budgetary costs increasing. Subsequently these reasons are analyzed and 

generalized. On the grounds of the findings the thesis summarizes in conclusion just how 

to prevent the budgetary costs increasing and in what cases the additional costs are 

economically justifiable. 

Keywords:              budgetary costs, construction industry, reasons                                                                                     

 

Anotace 

Předloţená práce v úvodu vyzdvihuje význam stavebnictví jako jednoho ze stěţejních 

oborů, který je obrovským zdrojem aktiv a jedním z podstatných činitelů ovlivňujících 

hrubý domácí produkt. V další části hovoří o rozpočtových nákladech jako o kritériu 

výběrových řízení, cituje Zákon o veřejných zakázkách. Navazuje popisem stavební 

činnosti konkrétní firmy, na jejímţ příkladu ukazuje navyšování rozpočtových nákladů 

v praxi. Odhaluje objektivní i subjektivní příčiny zvyšování rozpočtových nákladů. Poté 

tyto příčiny analyzuje a zobecňuje. Na základě těchto zjištění v závěru shrnuje, jak 

zvyšování rozpočtových nákladů předcházet a v jakých případech jsou dodatečné náklady 

ekonomicky zdůvodnitelné. 

 

Klíčová slova:        rozpočtové náklady, stavebnictví, příčiny,                                                                                        
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Rek.  - rekonstrukce 

Modern. - modernizace 

Č.  - číslo 

Sb.  - sbírka 

Kč  - koruna česká 

ISO (International Organization for Standardization) 

-  Mezinárodní organizace pro normalizaci 

ČSN  - Československá norma (technická) 

EN  -  Evropská norma 

P. C.  - pořadové číslo 

Kpl  - komplet 

DPH  - daň z přidané hodnoty 

1.PP  -  1. podzemní podlaţí   

Al vodiče -  hliníkové vodiče 

VZT  -  vzduchotechnika 

HSV  - hrubá stavební výroba 



Bc. Zdenka Jureková:  Příčiny zvyšování rozpočtových nákladů staveb v působnosti firmy 

 

 
 

PSV  - přidruţená stavební výroba 

LS  - lázeňské sanatorium 

Tj.  - to jest 

Tzv.  - tak zvané 

Atd.  - a tak dále 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Zdenka Jureková:  Příčiny zvyšování rozpočtových nákladů staveb v působnosti firmy 

 

2011  1 
 

1. Úvod 

1.1. Význam stavebnictví 

Stavebnictví je odvětví hospodářství zajišťující výstavbu, modernizaci, 

rekonstrukci a údrţbu objektů potřebných pro ostatní funkce společnosti, tj. funkci sociální 

(bydlení, kultura, zdravotnictví, vzdělání, sport), průmyslovou výrobu, zemědělskou 

výrobu, dopravu, energetiku apod. Hlavním a nejdůleţitějším cílem musí být vytváření 

vhodného pracovního a ţivotního prostředí pro existenci lidí, zvířat a rostlin a zároveň 

maximální zachování všech přírodních a kulturních památek. Stavebnictví tak představuje 

velmi komplexní obor lidské činnosti, zahrnující v sobě nejenom sloţky technické, 

technologické a ekonomické, ale i estetické a ekologické. 

Z uvedeného vyplývá, ţe stavebnictví má ohromný význam jako zdroj nových aktiv 

a je významným činitelem tvorby HDP. Pro představu o vývoji ve stavebnictví připojuji 

následující tabulku, kde jsou zřejmé údaje o produkci stavebních podniků (právnických a 

fyzických osob), jejichţ převaţující činnost je stavební činnost. Tabulka obsahuje údaje o 

podílu stavebnictví na tvorbě HDP, procentní struktuře celkové stavební produkce v 

tuzemsku (nová výstavba rekonstrukce modernizace, opravy a údrţba), v zahraničí. 

Ukazatel M.j. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

2010 

Předpoklad 

Podíl stavebnictví 

na tvorbě HDP 
% 7,2 6,8 6,7 6,3 6,1 6,7 6,4 6,4 6,3 6,0 

Stavební práce  mld.Kč 295,7 311,2 346,8 394,3 422,7 463,1 511,0 536,6 520,9 500,0 

   -  v tom:  -  

v tuzemsku 
% 98,6 98,7 98,8 97,2 98,2 98,2 97,3 97,6 97,5 97,0 

                                 

-  z toho: nová 

výst.,rek.,modern. 

% 79,3 76,8 76,0 77,0 78,1 73,1 72,6 72,1 72,2 72,1 

      Opravy                                         % 19,0 20,9 21,7 20,7 20,5 24,6 24,1 24,9 25,3 24,9 

  ostatní práce % 0,5 1,0 1,0 0,5 0,4 1,2 0,6 0,6 0 0 
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     v zahraničí % 1,2 1,3 1,2 2,8 1,8 1,6 2,7 2,4 2,5 3,0 

Tabulka č. 1 – Podíl stavebnictví na tvorbě HDP 

 

1.2. Výběr zhotovitele stavebních 

prací 

Většina stavebních zakázek, ať v soukromém či ve státním sektoru, se realizuje na 

základě vyhlášeného výběrového řízení, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách. Podle § 78 Hodnotící kritéria je základním hodnotícím kritériem pro 

zadání veřejné zakázky: 

a) Ekonomická výhodnost nabídky, nebo 

b) Nejniţší nabídková cena. 

Jednoznačným zájmem stavebních firem je tedy sestavit nabídku s nejniţší cenou. 

Vzhledem k celosvětové krizi a značnému úpadku ve stavebnictví, dochází k velmi 

tvrdému konkurenčnímu boji, který se projevuje tím, ţe firmy předkládají nabídky 

s dumpingovými cenami. Zdálo by se, ţe tím se firma předem odsoudí k zániku. To, co na 

zakázce „vydělá“, ani nepokryje náklady. Problém velmi nízké ceny má dva aspekty. 

Objektivní příčiny a subjektivní příčiny. Ještě před několika lety bylo uzákoněno, ţe se 

nabídky s nejniţší a nejvyšší nabídkovou cenou automaticky vyřazují ze soutěţe. Firmy se 

bránily, takţe se v zákoně o veřejných zakázkách objevil §77 Mimořádně nízká nabídková 

cena. Znamená to, ţe firma, která objektivními příčinami zdůvodní mimořádně nízkou 

nabídkovou cenou, se stává vítězem výběrového řízení. 

 Co je myšleno objektivními příčinami? 

a) Ekonomické aspekty konstrukčních metod či technologií, výrobního procesu nebo 

poskytovaných sluţeb, 

b) Objevnost technického řešení nebo výjimečně příznivé podmínky, které má 

uchazeč k dispozici pro provedení stavebních prací nebo poskytnutí dodávek či 

sluţeb, 
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c) Originalita stavebních prací, dodávek nebo sluţeb, 

d) Soulad s předpisy týkajících se ochrany zaměstnanců a pracovních podmínek, které 

jsou účinné v místě provádění stavebních prací, poskytování sluţeb nebo dodávek, 

nebo 

e) Potenciální moţnost uchazeče získat veřejnou podporu.  

To jsou moţnosti, při kterých firma nezvyšuje nabídkovou cenu a je schopna za 

tyto prostředky zakázku realizovat bez ekonomické újmy, leckdy je schopna i vytvořit zisk. 

Jak je to ale v případě subjektivních příčin? 

Firma nabídne mimořádně nízkou cenu s jediným záměrem, zakázku získat. I 

s vědomím, ţe za předloţené prostředky není schopna zakázku realizovat. Jak uvaţuje 

management, kdyţ takhle riskuje? Potřebuje udrţet koloběh peněz, cash flow. Vyplácí 

mzdy, musí platit materiál, úvěry, leasingy. Takţe mu v tomto momentě bude stačit, kdyţ 

bude alespoň „na nule“. Jak to provede? Opět se nabízí dvě moţnosti. V Česku existuje 

několik příkladů, kdy by se o transparentnosti výběrového řízení dalo velmi úspěšně 

pochybovat. Například stavba Multifunkční haly v Karlových Varech. Záznam z losování 

generálního dodavatele obletěl republiku a i dnes je ke zhlédnutí na youtube.cz. 

Vysoutěţená cena pochopitelně nebyla závazná a konečná. Protoţe se při realizaci 

„objevila“ řada nejasností v podkladech pro stavbu, bylo nutné navýšit cenu za „vyţádané 

vícepráce“ Ale odkud? Řešení se opět našlo. Upustilo se od realizace krytého bazénu a 

takto získané prostředky se pouţily na nepředpokládané práce. Zřejmě není třeba příliš 

zdůrazňovat, ţe za vším jsou lidé, kteří jsou ochotni rozhodnout o takovém přelití 

prostředků, se zdůvodněním, ţe je to ku prospěchu a rozkvětu milovaného města. 

Dalším oříškem jsou uţ léta předraţené české dálnice. Existuje mnoho 

srovnávacích analýz a článků, kde se tvrdí, ţe české dálnice jsou opravdu předraţené, a ţe 

vysoutěţená nabídková cena nikdy neodpovídá reálným nákladům, ale vţdy je markantně 

niţší. Teprve realizací se získají reálné náklady a ty většinou skutečně převyšují ceny 

z nabídek. 

 Ze všech těchto příkladů a poznatků vyplývá, ţe zvyšování rozpočtových nákladů 

staveb je opravdu problém kaţdé stavby, kaţdé firmy, kaţdé veřejné zakázky. 
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Tato diplomová práce se pokusí hledat a najít příčiny zvyšování rozpočtových 

nákladů staveb v podmínkách konkrétní firmy, na konkrétních stavebních zakázkách a 

objasnit důvody, proč k tomu došlo. 
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2. Rozpočtové náklady jako 

kritérium výběrového řízení 

 

V § 81 Výběr nejvhodnější nabídky Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách se v odstavci 1) uvádí: Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho 

uchazeče, jehoţ nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako 

a) ekonomicky nejvýhodnější, nebo 

b)  nabídka s nejniţší nabídkovou cenou. 

Znamená to, ţe se uchazeči podařila vykalkulovat „ideální“ cena pro realizaci 

zakázky. „Ideální“ by měla být jak pro investora, tak pro dodavatele. A měla by být 

konečná a neměnná. 

 Jak taková cena vznikne? Rozpočtář ocení zadávací dokumentaci v rozpočtovém 

programu směrnými cenami. To je ceníková cena, která však není do nabídky pouţitelná. 

Jedná se o průměrné republikové ceny. Rozpočtář tedy konkrétní rozhodující materiály 

poptá ve stavebninách přímo v daném regionu, odkud by se tyto odebíraly. Také práce, 

které není firma schopna realizovat vlastními kapacitami, a podílejí se významnějším 

procentem na tvorbě ceny, se musí poptat u subdodavatelských řemeslných firem. Kaţdá 

firma má také jinou výrobní reţii, správní reţii a způsob zásobování. To vše je třeba 

v nabídkové ceně zohlednit.  

Dnes se stalo téměř zvyklostí, a některá vypsaná výběrová řízení to dokonce mají 

v zadávacích podmínkách, ţe je uchazeč povinen seznámit se se staveništěm, jeho polohou 

a dostupností. To vše má samozřejmě vliv na cenu a ze zadávací dokumentace nejsou 

všechny detaily patrné. Je to další způsob, jak zpřesnit cenu a předejít neočekávaným 

dodatečným nákladům.  

Dalším moţným způsobem je provést přímo na místě sondy. Jedná se o stavby, kdy 

se provádějí zemní práce. V případě, ţe zadávací dokumentace neobsahuje geologický 

nebo hydrogeologický průzkum, je to moţnost, jak zjistit, co se skrývá pod terénem. To je 

samozřejmě moţné pouze se souhlasem investora. Sondy se také provádějí při 
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rekonstrukcích objektů. V některých případech se nedochová původní dokumentace, a pak 

můţe stavebník jen tušit a předpokládat, co skrývají zdi, podlahy a stropy. To jsou 

způsoby, jak vykalkulovat, co nejpřesnější a konkurenceschopnou cenu.  

Ţe to není jednoduché, dokazuje mimo jiné například stavba tunelu Blanka. I přes 

důkladnou přípravu projektu, dobré podklady a se všemi průzkumy došlo k situaci, kterou 

popisuje přiloţený článek. Příloha č. 1. Navýšení ceny z 26 – 28 miliard na 35 miliard. 

Je otázkou, do jaké míry je tak vysoké navýšení ceny způsobeno 

nepředpokládanými technickými příčinami (propadnutí terénu), chybou lidského faktoru 

(matematické chyby) nebo poţadavky na nepřiměřené odměny managementu. Tato stavba 

je jistě velice technicky a odborně náročná, na druhou stranu při tak velkém mnoţství 

odběru materiálů a prací existují velké mnoţstevní ceny, které hrají významnou roli ve 

skutečných nákladech na stavbu. Podstatným negativem v tomto konkrétním případě je 

neošetření nárůstu ceny ve smlouvě o dílo. To je zásadní chyba, která dodavateli umoţňuje 

investora doslova vydírat a zvedat konečné náklady do nekonečna. Je to paradox, protoţe 

v dnešní době je v praxi běţnou záleţitostí, ţe firma uzavírá smlouvy o dílo, které jsou 

nevýhodné. Jsou zařazovány články o smluvních pokutách, které jsou „nemorální“. 

Výňatek ze smlouvy o dílo regionální firmy na stavbu a rekonstrukci hotelu 

v celkovém objemu prací a dodávek 300 miliónů korun: 

„14.    Smluvní pokuty  

 

14.1. Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku k řádnému a včasnému 

provedení díla jako celku (viz. čl. 3.1. této smlouvy), je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 150 000,- Kč (slovy : jedno sto padesát tisíc  korun českých)  

za kaţdý den prodlení. V případě prodlení o více neţ 30 dní se smluvní pokuta 

navyšuje za 31. a kaţdý další den prodlení na 300.000,-  Kč (slovy: tři sta tisíc korun 

českých) 

 

14.2.  Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením prací a dodávek v dílčím termínu 

určeném v čl. 3.2. této smlouvy a pokud tento svůj závazek nesplní a ani v náhradní 

lhůtě k tomuto účelu mu písemně poskytnuté objednatelem, která nesmí být kratší jak 
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15 (patnáct) kalendářních dní, vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty 

ve výši 10.000,-Kč (slovy: Deset tisíc  korun českých) za kaţdý den prodlení.  

Nárok na úhradu 50% (padesáti procent) z výše uvedené smluvní pokuty za 

nedodrţení dílčího termínu vzniká v okamţiku předání a převzetí dílčích prací a 

dodávek, kterých se nedodrţený dílčí termín týkal.  

Nárok na zbývající část smluvní pokuty za nedodrţení dílčího termínu vzniká 

v okamţiku předání a převzetí díla (viz. čl. 11 této smlouvy).  

V případě, ţe nebude mít nedodrţení dílčího termínu vliv na konečný termín 

provedení díla nebo zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádně a včas, nárok 

objednatele na úhradu zbylých 50% (padesáti procent) ze sjednané výše smluvní 

pokuty zaniká.  

 

14.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč (pět set 

korun českých) za kaţdý den prodlení a kaţdou jednotlivou vadu či nedodělek, 

s jejichţ odstraněním je zhotovitel v prodlení a které byly zjištěny v rámci přejímacího 

řízení a uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla. 

 

14.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč (pět set 

korun českých) za kaţdý den prodlení a kaţdou jednotlivou vadu, s jejímţ 

odstraněním je v rámci záruky v prodlení.  

 

14.5. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny za dílo nebo jakékoli její splatné části, 

je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% (slovy: pět setin 

procenta) z hodnoty dluţného plnění za kaţdý den prodlení. 

 

14.6. Zaplacením smluvních pokut sjednaných v této smlouvě není dotčen nárok na 

náhradu škody. Smluvní strany se současně vzájemně dohodly na tom, ţe vylučují 

aplikaci ustanovení § 301 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších právních 

předpisů. 
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14.7. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena 

písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 

strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo 

oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.“ 

  Pikantní je, ţe dodavatel vţdy platí vysoké pokuty z celkové částky za dílo, zatímco 

objednatel platí 0,05% z neuhrazené částky.  

  Důvodem, proč firma uzavře i takto nevýhodnou smlouvu o dílo, je nedostatek práce, 

při zahlcení stavebního trhu mnoţstvím firem a firmiček a pozastavení stavebních zakázek 

z důvodu ekonomické krize a ukončení některých dotačních titulů. Je to naprosto běţná 

praxe v případě středních a malých firem, které jsou si vědomy toho, ţe pokud takovou 

smlouvu nepodepíší ony, podepíše ji jiná firma a oni tak přijdou o práci. Doufají, ţe bude 

platit investorovo slovo, ţe takto postavená smlouva má pouze motivační charakter a 

pokud bude dodrţen termín, dotčené články nebudou pouţity. Leckdy dojde k posunutí 

termínu předání stavby z viny, která není úplně na straně dodavatele. To se však velmi 

špatně dokazuje.  

  Porovnání, v jakých případech uhradí vícenáklady investor a kdy dodavatel a o jejich 

oprávněnosti, není předmětem této práce. Ze zkušenosti však mohu tvrdit, ţe v tomto 

případě hraje velkou roli osobnost, lidskost a zdravý rozum obou zúčastněných stran a to 

není předmětem ekonomie. 

  Kdyţ shrnu všechny tyto poznatky a přičtu k nim své zkušenosti z praxe, musím 

konstatovat, ţe stavební trh připomíná dţungli a pohyb v ní je jen pro otrlé bojovníky. 
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3. Stručná charakteristika 

společnosti 

3.1. Reference společnosti 

    Firma vznikla v roce 2006. Měla jednoho majitele a jednatele a 5 zaměstnanců. 

Prováděla stavební řemesla, rekonstrukce objektů, speciální zakládání staveb, zajišťování 

stavebních jam, zemní práce. Předpokladem pro provádění těchto činností byla 

ţivnostenská oprávnění na provádění staveb, jejich změn a odstraňování a geologické 

práce v oblasti sanace a hydrogeologie. 

    Později se firma rozšířila o oddělení přípravy staveb a rozpočtů a navýšila počet 

zaměstnanců na 10. Aby byla konkurence schopná i ve státních zakázkách, zavedla od 

roku 2008 systém managementu jakosti ISO 9001 dle ČSN EN ISO 9001 2008 ve všech 

procesech a činnostech realizace stavebních produktů. 

    Firma pouţívala moderní technologické postupy a vyuţívala progresívní stavební 

materiály s důrazem na šetření zdrojů energie, ekologicky čisté materiály, výhřevnost a 

izolační materiály. 

    V oblasti sanace, hydrogeologie a speciálního zakládání firma prováděla: 

- Odtěţování skalních masivů a jejich zajišťování navrtáváním, kotvením, 

záporovými stěnami, stříkanými betony, 

- Speciální zakládání mikropilotami, pilotami, záporami, injektáţemi, 

- Sniţování základové spáry podkopáním objektů a dodatečnými základovými 

konstrukcemi, 

- Zajištění posunů skrývek po důlní činnosti, jejich systematické odvodnění 

hydrogeologickými vrty. 

    V oblasti stavební výroby se firma zabývala: 

- Výstavbou rodinných domů převáţně na klíč. 

- Výstavbou zemědělských a průmyslových objektů, 
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- Rekonstrukcemi staveb, 

- Rekonstrukcemi fasád objektů včetně objektů památkově chráněných, 

- Zateplování objektů. 

    V rámci inţenýrské činnosti: 

Firma v této oblasti zajišťuje práce od projektové dokumentace včetně statických výpočtů 

a rozpočtů přes provádění stavebního dozoru aţ po zajištění kolaudace staveb. 

 Tyto činnosti byly realizovány na těchto akcích: 

- Stavební úpravy výdejny stravy střední školy, 

- Zajištění skalního masivu za objektem lázeňského sanatoria, 

- Odvodňovací vrty – vnitřní výsypka povrchového lomu. 

Při těchto realizacích se společnost setkala s problematikou zvyšování rozpočtových 

nákladů, které mělo subjektivní i objektivní příčiny. 

 

3.2. Rozdělení příčin zvyšování 

rozpočtových nákladů 

 

Objektivní příčiny: 

- Při zakládání se narazilo na staré betonové konstrukce – znamená to časovou 

prodlevu - změnu  projektové dokumentace. Buď staré konstrukce vyuţít, nebo 

vybourat, odvézt a uloţit na skládku. 

- Při zakládání se narazilo na archeologické pozůstatky – časová prodleva. Ze zákona 

vyplývá, ţe pokud stavební společnost objeví při realizaci historické pozůstatky, 

musí kontaktovat archeologický ústav. Tato skutečnost bývá pro stavební firmy 

velmi nepříjemná, protoţe se stavba můţe přerušit i na několik měsíců. To pro 
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firmu znamená předisponovat veškerý lidský i technický potenciál na jinou práci. 

Pro firmu, která vše vsadila na jednu stěţejní zakázku, to můţe mít zničující dopad. 

- Při zakládání se narazilo na nadměrný výskyt vody – v lehčích případech je moţné 

vodu v průběhu stavby odčerpávat, ve sloţitějších případech se musí voda odvést. 

Vybudováním odvodňovacího potrubí nebo koryta. Někdy můţe voda způsobit, ţe 

musí být přeřešena projektová dokumentace, musejí být dodány materiály a 

technologie, které jsou vodoodpudivé. 

- Při rekonstrukci objektu bylo zjištěno, ţe zdi, se kterými se počítalo v další 

realizaci stavby, nebyly nalezeny – jsou dostavěny. 

- Při rekonstrukci objektu byly naopak za některými zdmi nalezeny staré komíny, 

které musely být pro další výstavbu zbourány a o nichţ se dochovaná dokumentace 

nezmiňovala, 

- Působením vody se začal posouvat svah skrývky – nezajištěním by vznikly 

nedozírné škody. 

    Obecně při rekonstrukcích objektů také dochází k navýšení ceny z důvodu 

nevyhovujících stávajících konstrukcí vzhledem k obecně platným předpisům a současným 

normám. Zejména po vstupu do Evropské unie se toho změnilo hodně. Konkrétním 

příkladem za vše hovořícím byly bezdotykové baterie do stravovacích provozů. Byly 

okamţitě vyţadovány ve všech těchto zařízeních pod vysokými pokutami. Svědomití 

ţivnostníci počali ihned s výměnou baterií, byla to dobrá práce pro řemeslníky, obchod se 

pohnul. Ti podnikatelé, kteří nebyly tak hbití, se vzápětí dočkali změny zákona a…. 

ušetřili. Poţadavek byl přehodnocen a bylo od něj upuštěno. I takhle můţe vypadat 

zvyšování rozpočtových nákladů. 

 Subjektivní příčiny: 

- Nedokonalá kalkulace, 

- Špatný odhad vývoje cen. 

    Pod pojmem nedokonalá kalkulace se skrývá „lidský faktor“. Zadávací dokumentace 

pro výběrová řízení mohou mít různou podobu. Existují parametry, podle kterých má 

projektová dokumentace na různém stupni projektu, obsahovat dané podrobnosti. Zvláště u 

veřejných zakázek a staveb financovaných z různých dotačních titulů se projektová 
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dokumentace zpracovává velmi důkladně. Nedílnou součástí je výkaz výměr, který 

jednotliví uchazeči musí ocenit. Jedině tak je zaručena porovnatelnost ceny. Výkaz výměr 

pro projektanta zpracovává rozpočtář.  

    Jak se dostane chyba do výkazu výměr?  

1) Projektant zapomene do projektu něco nakreslit, nebo nepochopí záměr investora a 

poţadavek si vysvětlí jinak. Rozpočtář danou věc tedy nemůţe z projektu vyčíst, 

takţe ji nezahrne do výkazu výměr. Při stavbě je nedostatek zjištěn = vícenáklad. 

2) Tvorba výkazu výměr zpravidla probíhá ve velké časové tísni. Projektant má na 

kompletní dodávku projektu s výkazem výměr určitý čas. Většinu času zabere 

kreslení projektu, na zpracování výkazu výměr zbude zlomek času. Stává se také, 

ţe projekty jsou rozpočtáři předkládány postupně, tak jak jsou dokončovány. To je 

nejlepší způsob, jak na něco zapomenout nebo něco přehlédnout. Výsledkem je 

opět vícenáklad. 

3) Numerická chyba. Přehlédnutí čísla, posun desetinné čárky, neocenění některé 

z poloţek. 

   Ke špatnému odhadu vývoje cen nedochází tak často. Většinou jde o případy, kdy je 

velká prodleva mezi zpracováním projektu, rozpočtu a skutečnou realizací. Buď z důvodu 

nevyřešení některých podmínek stavebního úřadu, nebo majetkoprávních nesrovnalostí 

nebo z důvodu nedostatku financí na krytí projektu. Při současném světovém 

ekonomickém a politickém vývoji dochází k poměrně častému pohybu kursu měn. I kdyţ 

se tento faktor zohledňuje ve smlouvách o dílo, můţe znamenat poměrně značný problém. 

V rozestavěném projektu, kde jsou časová omezení, se dá těţko čekat na „výhodnější 

kurs“.  

   Srovnáním výčtu příčin a ze zkušeností z praxe je patrné, ţe převládají objektivní 

příčiny. Ty jsou nezanedbatelným problémem při realizaci staveb a jejich financování. 
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4. Analýza příčin zvyšování 

rozpočtových nákladů na 

jednotlivých akcích společnosti 

 

4.1. Stavební úpravy výdejny 

stravy střední školy 

Analyzovaná  firma získala v roce 2009 na základě výběrového řízení zakázku na akci: 

Stavební úpravy výdejny stravy střední školy. Budova jídelny byla postavena v roce 1968. 

Původně zde byla i druţina pro děti do páté třídy. Časem tato potřeba vymizela a prostory 

byly pronajmuty jako fitness centrum. Protoţe bylo částečně změněno vyuţití objektu, 

bylo nutné částečně změnit dispozice. Vedle této změny se také přešlo na nové stravování, 

které bylo zajištěno firmou Eurest. Forma přípravy jídel je jiná, a proto bylo třeba k tomu 

jídelnu uzpůsobit.  V souvislosti s tím byly vybudovány nové toalety a sprchy, vyhovující 

učitelům, studentům i sportovcům. Je důleţité v tomto bodě připomenout, ţe střední škola 

je příspěvkovou organizaci, jejíţ vynakládání prostředků reguluje, kontroluje a uvolňuje 

kraj. Nabídka byla oceněna dle zadávací projektové dokumentace, zpracované na základě 

poţadavku ředitele školy, který má potřeby svých strávníků v kompetenci. Tato nabídka 

byla vybrána na základě nejniţší nabídkové ceny a byla uzavřena smlouva o dílo.  
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Tabulka č. 2 - Rekapitulace vítězné ceny. 

P.Č. KCN 
Kód 

položky 
Zkrácený popis MJ Výměra 

Cena 
jednotková 

Cena 
celkem 

    
  
           

        
   

Celkové náklady 
   

  

1 R 001 Stavební část kpl. 1,000 2549432 2549432 

2 R 001-A Přístřešek kpl. 1,000 162111 162111 

3 R 002 Vybavení objektu kpl. 1,000 12250 12250 

4 R 003 Elektroinstalace kpl. 1,000 724428 724428 

5 R 004 Zdravotně technické instalace kpl. 1,000 544864 544864 

6 R 005 Vytápění kpl. 1,000 545697 545697 

7 R 006 Vzduchotechnika (VL 0124) kpl. 1,000 969272 969272 

8 R 007 Kompletační činnost dodavatele kpl. 1,000 25000 25000 

9 R 008 Zaměření skutečného provedení stavby kpl. 1,000 15000 15000 

10 R 009 Inženýrská činnost investora kpl. 1,000 0 0 

11 R 010 Správní a místní poplatky kpl. 1,000 10000 10000 

12 R 011 Autorský dozor kpl. 1,000 0 0 

   Celkem bez DPH 
   

5558054 

        
        

Dokumentace byla zpracována v roce 11/2008. Ve chvíli, kdy bylo připraveno a 

vyhlášeno výběrové řízení 19.5.2009, bylo zjištěno, ţe nebude dostatek peněz na celou 

realizaci. Bylo tedy nutné hledat úspory a provést práce do výše uvolněných financí. 

Tabulka č. 3 - Redukovaná cena, uzavřená v dodatku č. 1 smlouvy o dílo: 

P.Č. KCN 
Kód 

položky 
Zkrácený popis MJ Výměra Cena jednotková Cena celkem 

                

        
   

Celkové náklady 
   

  

1 R 001 Stavební část kpl. 1,000 2318965 2318965 

2 R 001-A Přístřešek kpl. 0,000 162111 0 

3 R 002 Vybavení objektu kpl. 1,000 12250 12250 

4 R 003 Elektroinstalace kpl. 1,000 724428 724428 

5 R 004 Zdravotně technické instalace kpl. 1,000 419459 419459 

6 R 005 Vytápění kpl. 1,000 545697 545697 

7 R 006 Vzduchotechnika (VL 0124) kpl. 1,000 969272 969272 

8 R 007 Kompletační činnost dodavatele kpl. 1,000 25000 25000 

9 R 008 Zaměření skutečného provedení stavby kpl. 1,000 15000 15000 

10 R 009 Inženýrská činnost investora kpl. 1,000 0 0 

11 R 010 Správní a místní poplatky kpl. 1,000 10000 10000 

12 R 011 Autorský dozor kpl. 1,000 0 0 

        
   Celkem bez DPH 

   
5040071 
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 Z tabulek je patrné, ţe některé stavební objekty byly úplně vyškrtnuty, 

nerealizovaly se. V hlavním objektu „Stavební část“ byly provedeny úspory náhradou 

materiálů za levnější, některé úpravy, které nebyly nezbytně nutné, se neprovedly nebo 

byly nahrazeny úspornější technologií. 

 Stavba samotná byla poměrně náročná, protoţe celá akce musela proběhnout 

během hlavních prázdnin, tedy měsíců července a  srpna. Stavební práce končily 

v polovině srpna, aby se mohla nastěhovat technologie kuchyně a nábytek. Rozsah prací 

ale byl realizovatelný v tomto krátkém časovém období. Jenţe… 

Stavba začala. Z poznatků při bouracích prací a porovnáním se stávající 

projektovou dokumentací vyplynuly poznatky, na jejichţ základě byly vypracovány 

méněpráce a vícepráce. V projektu byl zakreslen prostup pro vzduchotechniku do nosného 

pilíře, bylo nutné navrhnout nové řešení. Demontovat stávající 3-dílné okno, osadit dvě 

samostatná jednokřídlá okna, mezi nimiţ bude vyzděn pilíř, do něhoţ bude napojeno 

vyústění vzduchotechniky – subjektivní příčina. 

V původní dokumentaci byly navrţeny dvoje vnitřní ocelové dvoukřídlé dveře, na 

přání investora byly nahrazeny hliníkovými ze dvou třetin prosklenými – objektivní 

příčina. Zhotovitelem byla navrţena záměna materiálu příček, pro rychlejší postup 

výstavby – objektivní příčina. 

Při bourání podlah bylo zjištěno, ţe původní spodní vrstvy podlah jsou 

nevyhovující. Musí být odvezeny na skládku a nahrazeny novým materiálem. Teprve 

potom lze pokračovat v navrţených vrstvách konstrukce podlahy. Bylo upuštěno od 

rekonstrukce topného kanálu pro vedení ústředního topení v podlahách. Topení bylo 

vedeno těsně nad podlahou a obezděno cihlami do soklu – objektivní příčina, bylo moţné 

zjistit provedením sondy.  

V místnostech 117 a 123 jsou stávající podokenní parapety vyplněny Heraklitem 

doplněným silnou vrstvou nesourodé omítky. Nutné odstranění Heraklitu a následné 

doplnění plynosilikátovou přizdívkou s omítkou – objektivní příčina, bylo moţné zjistit 

provedením sondy. 
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Vodorovná izolace proti vodě v místech mimo podsklepenou část je zdegenerovaná 

a porušená. Původní nevyhovující izolace bude odstraněna  a nahrazena novou – objektivní 

příčina, bylo moţné zjistit provedením sondy. 

Při provádění napojení stávajících rozvodů elektro v 1.PP (místnosti 001, 002, 011, 

012) bylo zjištěno, ţe stávající rozvody (Al vodiče a vypínače, kolize rozvodů s VZT), 

vedené pod omítkou, jsou v nevyhovujícím  technické stavu, coţ navýší celkovou cenu o 

cca 15.000,-Kč, objektivní příčina, bylo moţné zjistit provedením sondy. 

 

Tabulka č. 4 - Odpočty: 

P.Č. KCN 
Kód 

položky 
Zkrácený popis MJ Výměra 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

                

        
   

Práce a dodávky HSV 
   

-252188 

  
34 Stěny a příčky 

   
-60440 

5 011 342272248 
Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných 
příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 
kg/m3 

m2 -4,669 449,00 -2096 

   
srovnatelně pro 50mm 

    

   
Přízemí 

    

   
(0,9+0,275*2)*(0,05+3,17) 

 
4,669 

  

6 011 342272248 
Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných 
příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 
kg/m3 

m2 -41,923 510,00 -21381 

   
Přízemí 

    

   
((1,387+1,388)*2*2,875)*(0,05+3,17) 

 
51,379 

  

   
méně dveře 

    

   
-(0,7*4+0,8+0,6*2)*1,97 

 
-9,456 

  

   
Součet 

 
41,923 

  

7 011 342272323 
Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných 
příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 
kg/m3 

m2 -62,019 596,00 -36963 

   
Suterén 

    

   
(1,4+0,1+0,9+2,938)*(0,05+2,67) 

 
-11,761 

  

   
Přízemí 

    

   
(0,9+1,5+0,075*2)*(0,05+3,17) 

 
8,211 

  

   
(1,85+1,95+0,8+2,875-0,375)*(0,05+3,17) 

 
22,862 

  

   
(1,49+0,1+2,75+0,975+3,5)*(0,05+3,17) 

 
28,384 

  

   
méně dveře 

    

   
-(0,8+0,6+0,9)*1,97 

 
-4,531 

  

   
Součet 

 
66,688 

  

  
38 

Různé kompletní konstrukce (nedělitelné 
do stavebních dílů)    

-95417 

14 012 388129720 
Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných 
kanálů pro IS hmotnosti do 1 t-upřesnit dle 
skutečnosti 

Kus -127,000 499,00 -63373 

   
Suterén 

   
 

   
15 

 
15,000 

 
 

   
Přízemí 
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112 

 
112,000 

 
 

   
Součet 

 
127,000 

 
 

15 593 593412080 
deska stropní plná PZD 9/10 59x29x6,5 cm-
50% nových 

Kus -7,575 148,00 -1121,1 

   
ztratné 1% 

   
 

   
(15)*0,5*1,01 

 
7,575 

 
 

16 593 593412240 
deska stropní plná PZD 28/10 119x29x9 cm-
50% nových 

Kus -48,480 248,00 -12023 

   
ztratné 1% 

   
 

   
96*0,5*1,01 

 
48,480 

 
 

17 R 38 001 
Případné další práce spojené s vybouráním a 
znovu obnovením topen.kanálku v suterénu a 
přízemí (upřesnit dle skutečnosti) 

kpl. -1,000 18900,00 -18900 

  
64 Osazování výplní otvorů 

   
-1597 

31 011 642942111 
Osazování zárubní nebo rámů dveřních 
kovových do 2,5 m2 na MC 

Kus -1,000 497,00 -497 

32 011 642942221 
Osazování zárubní nebo rámů dveřních 
kovových do 4 m2 na MC 

Kus -2,000 550,00 -1100 

   
prvek č. 5 

   
 

   
2 

 
2,000 

 
 

  
96 Bourání konstrukcí 

   
-66768 

44 013 968082013 
Vybourání plastových rámů oken dvojitých 
plochy přes 2 do 4 m2 

m2 -9,113 75,36 -687 

   
přízemí-prvek 02 

   
 

   
2,25*1,35*3 

 
9,113 

 
 

47 013 963015111 
Demontáž prefabrikovaných krycích desek 
kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t-
upřesnit dle skutečnosti 

Kus -120,000 81,63 -9796 

   
Suterén 

   
 

   
15 

 
15,000 

 
 

   
Přízemí 

   
 

   
105 

 
105,000 

 
 

   
Součet 

 
120,000 

 
 

48 013 963015121 
Demontáž prefabrikovaných krycích desek 
kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,09 t-
upřesnit dle skutečnosti 

Kus -172,000 250,49 -43084 

   
Přízemí 

   
 

   
172 

 
172,000 

 
 

49 013 965042141 
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 
pl přes 4 m2-upřesnit dle skutečnosti 

m3 -6,469 2040,68 -13201 

   
topenářské kanálky 

   
 

   
Suterén 

   
 

   
(0,55+2,8+6,3+0,35)*0,6*0,1 

 
0,600 

 
 

   
Přízemí 

   
 

   
(7,94+0,125*4+1,75+1,0+3,035+5,775)*0,9*0,1 

 
1,800 

 
 

   
(13,0-0,9*2)*0,9*0,1 

 
1,008 

 
 

   
(7,94+0,125*3+2,245+3,5+5,94)*0,9*0,1 

 
1,800 

 
 

   
(2,0+0,25*2)*0,3*0,1 

 
0,075 

 
 

   
(4,4+0,8)*0,5*0,1 

 
0,260 

 
 

   
0,35*0,3*0,1*2 

 
0,021 

 
 

   
(5,6+5,5+0,35*4)*0,3*0,1 

 
0,375 

 
 

   
(9,8+0,8)*0,5*0,1 

 
0,530 
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Součet 

 
6,469 

 
 

  
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 

   
-26508 

61 221 979054442 
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s 
původním spárováním z MC-srovnatelně pro 
desky PZD 

m2 -32,950 49,40 -1628 

   
krycí desky kanálků pro další použití - 50% 

   
 

   
Suterén 

   
 

   
(0,55+2,8+6,3+0,35)*0,6*0,5 

 
3,000 

 
 

   
Přízemí 

   
 

   
(7,94+0,125*4+1,75+1,0+3,035+5,775)*0,9*0,5 

 
9,000 

 
 

   
(13,0-0,9*2)*0,9*0,5 

 
5,040 

 
 

   
(7,94+0,125*3+2,245+3,5+5,94)*0,9*0,5 

 
9,000 

 
 

   
(2,0+0,25*2)*0,3*0,5 

 
0,375 

 
 

   
(4,4+0,8)*0,5*0,5 

 
1,300 

 
 

   
0,35*0,3*2+0,5 

 
0,710 

 
 

   
(5,6+5,5+0,35*4)*0,3*0,5 

 
1,875 

 
 

   
(9,8+0,8)*0,5*0,5 

 
2,650 

 
 

   
Součet 

 
32,950 

 
 

67 013 979011111 
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 
prvé podlaží 

T -21,723 195,30 -4243 

   
suť odd. 96+97+PSV 

   
 

   
72,617+24,408+41,126 

 
138,151 

 
 

68 013 979081111 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 
1 km 

T -21,723 334,08 -7257 

   
dle pol.979011111 

   
 

   
138,151 

 
138,151 

 
 

69 013 979081121 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km-na celkovou vzdálenost 
12km-Sedlec 

T -238,953 12,53 -2994 

   
dle pol.979011111 

   
 

   
138,151*11 

 
1519,661 

 
 

70 013 979082111 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot do 10 m 

T -21,723 197,18 -4283 

   
dle pol.979011111 

   
 

   
138,151 

 
138,151 

 
 

71 013 979082121 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot ZKD 5 m přes 10 m-na celkovou 
vzdálenost 20m 

T -43,446 21,98 -955 

   
dle pol.979082111 

   
 

   
138,151*2 

 
276,302 

 
 

72 R 97 001 
Poplatek za skládku-druh odpadu č.170107 
směsi betonu,cihel a keram.výrobků-skládka 
Sedlec 

T -21,723 237,00 -5148 

   
dle pol.979011111 

   
 

   
138,151 

 
138,151 

 
 

  
99 Přesun hmot 

   
-1457 

73 011 998011032 
Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 12 
m 

T -7,250 200,97 -1457 

       
 

   
Práce a dodávky PSV 

   
-82821 

  
766 Konstrukce truhlářské 

   
-7730 

77 766 766660002 
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových 
š přes 0,8 m do ocelové zárubně 

Kus -1,000 1200,00 -1200 

79 766 766695212 
Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových 
šířky do 10 cm 

Kus -1,000 155,00 -155 
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87 611 611617640 
dveře vnitřní hladké dýhované sklo 1/3, 2/3 
1křídlé 90x197 cm dub 

Kus -1,000 4980,00 -4980 

88   766 001 
Kování dveří-kliky a zámek dle výběru 
investora 

Ks -1,000 1235,00 -1235 

93 611 611871760 
prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 
10 cm 

Kus -1,000 160,00 -160 

  
767 Konstrukce zámečnické 

   
-42693 

96 767 767641120 
Montáž dokončení okování dveří otvíravých 
dvoukřídlových do ocelové zárubně 

Kus -2,000 782,00 -1564 

   
prvek č.5 

   
 

   
2 

 
2,000 

 
 

97   767 001 
Dveře ocel.vnitřní dvoukř.,celé 
prosklené,vel.1450x1970mm vč.zámku 

Ks -2,000 18950,00 -37900 

   
prvek č.5 

   
 

   
2 

 
2,000 

 
 

104 553 553311320 
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 900 
L/P 

Kus -1,000 817,00 -817 

   
prvek č. 6 + 7 

   
 

   
2+1 

 
3,000 

 
 

105 553 553311370 
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 1450 
dvoukřídlá 

Kus -2,000 1206,00 -2412 

   
prvek č.5 

   
 

   
2 

 
2,000 

 
 

  
781 Dokončovací práce - obklady keramické 

   
-32398 

134 781 781494111 Plastový profil rohový flexibilní lepidlo M -264,000 122,72 -32398 

   
Suterén 

   
 

   
2,0*22 

 
44,000 

 
 

   
Přízemí 

   
 

   
2,0*110 

 
220,000 

 
 

   
Součet 

 
264,000 

 
 

       
 

   
Ostatní 

   
-12395 

  
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

   
-12395 

151 R VRN 01 Zařízení staveniště % -2,900 335009 -9715 

152 R VRN 02 Provoz investora % -0,800 335009 -2680 

        
   Celkem bez DPH 

   
-347404 

 

Tabulka č. 5 - Přípočty: 

P.Č. KCN 
Kód 

položky 
Zkrácený popis MJ Výměra 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

                

        
   

Práce a dodávky HSV 
   

426043 

  
31 Zdi podpěrné a volné 

   
4399 

1 011 317168111 Překlad Porotherm plochý š 11,5cm dl 100 Ks 9,000 186,80 1681 

2 011 317168112 Překlad Porotherm plochý š 11,5cm dl 125 Ks 8,000 256,00 2048 

4 014 317168114 Překlad Porotherm plochý š 11,5cm dl 175 Ks 2,000 335,00 670 

  
34 Stěny a příčky 

   
133316 
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7 011 342272323 
Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných 
příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 
kg/m3 

m2 4,669 596,00 2783 

8 011 342272423 
Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných 
příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 
kg/m3 

m2 192,244 679,00 130534 

  
63 Podlahy a podlahové konstrukce 

   
265895 

28 014 006-01 Podlahy dle navržené konstrukce m2 351,760 520 182915 

29 011 632451131 
Potěr pískocementový tl do 30 mm na 
mazaninách hlazený dřevěným hladítkem 

m2 351,760 235,90 82980 

  
96 Bourání konstrukcí 

   
1886 

37 013 962031133 
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
150 mm 

m2 19,813 95,21 1886 

  
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 

   
5923 

67 013 979011111 
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 
prvé podlaží 

T 5,171 195,30 1010 

68 013 979081111 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 
1 km 

T 5,171 334,08 1728 

69 013 979081121 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km-na celkovou vzdálenost 
12km-Sedlec 

T 56,883 12,53 713 

70 013 979082111 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot do 10 m 

T 5,171 197,18 1020 

71 013 979082121 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot ZKD 5 m přes 10 m-na celkovou 
vzdálenost 20m 

T 10,342 21,98 227 

72 R 97 001 
Poplatek za skládku-druh odpadu č.170107 
směsi betonu,cihel a keram.výrobků-skládka 
Sedlec 

T 5,171 237,00 1226 

  
99 Přesun hmot 

   
14623 

73 011 998011032 
Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 12 
m 

T 72,764 200,97 14623 

       
 

   
Práce a dodávky PSV 

   
105556 

  
763 

Montované konstrukce – dřevostavby, 
sádrokartony    

649 

74 763 763121111 
SDK stěna předsazená KNAUF W611 bez 
nosné kce desky 1x GKB tl 12,5 mm lepené 
celoplošně 

m2 0,950 678,00 644 

75 763 998763302 
Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m 

T 0,010 522,09 5 

  
767 Konstrukce zámečnické 

   
82000 

96 767 767-01 
Dodávka a montáž hliníkových dveří 
dvoukřídlých  

Kus 2,000 41000,00 82000 

  
760 Výplně otvorů 

   
22906 

143 760 760-PC 
Dodávka  a montáž plastových 
jednokřídlových oken 

Kus 2,000 11453,00 22906 

       
 

   
Ostatní 

   
0 

  
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

   
0 

151 R VRN 01 Zařízení staveniště % 2,900   0 

152 R VRN 02 Provoz investora % 0,800   0 

        
   Celkem bez DPH 

   
531599 
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Rozdíl – navýšení rozpočtových nákladů: 

Vícepráce:    531. 599,- Kč 

Vícepráce elektro:     15. 000,- Kč 

Méněpráce:   -347. 404,- Kč 

Celkem navýšení rozpočtových nákladů 199. 195,- Kč, cca 4% z původní ceny. 

Z toho  

1 subjektivní příčina      25. 002,- Kč (cca 13 %),   

6 objektivních příčin    174. 193,- Kč (cca 87 %). 

 

4.2. Zajištění skalního masivu za 

objektem lázeňského sanatoria  

Další zajímavou a velmi neobvyklou zakázkou, kterou společnost získala na 

základě referencí a doporučení pro svou specializaci, bylo: „Zajištění skalního masivu za 

objektem lázeňského sanatoria“ v Západních Čechách. Prvopočátek prací, na které byla 

uzavřena smlouva o dílo, se týkal opravy opěrných zdí za objekty lázeňského sanatoria. 

Práce byly realizovány v období červen – srpen 2009 v hodnotě 1, 560. 599,- Kč. Jednalo 

se o odstranění náletových dřevin na rozvětralé skalní stěně, oprava stávajících opěrných 

zídek, provedení odvodnění skalního masívu a zajištění očištěných ploch navrtáním hřebů, 

připevněním ocelové výztuţe v podobě kari sítí a zahlazením stříkanými betony na ploše 

700 m
2
.  V průběhu těchto prací došlo několikrát k neřízenému sesuvu skalního masívu, 

nebylo moţné dodrţet původně stanovený termín provádění prací, vzhledem ke sloţitosti 

úprav. V jednom případě došlo dokonce ke zřícení jiţ upravené plochy z důvodu 

povětrnostních vlivů. Jednalo se o zhruba 5 m
2
, čímţ firmě vznikly vícenáklady v hodnotě 

25. 000,- Kč. Tato částka byla nakonec připsána k tíţi dodavatele s argumentací investora, 
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ţe nebyl dodrţen technologický postup. Pro následné práce měla však tato situace zásadní 

vliv.  

Byl přizván geolog, aby zhodnotil odkryté části skalního masívu. Citace z 

„TECHNICKÁ  ZPRÁVA ZAJIŠTĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU SKALNÍHO MASIVU 

ZA OBJEKTEM LS“ Martina Šafaříka a Jiřího Štěrby ze 4.11.2009: 

 „Skalní výchoz, vystaven exogenním vlivům, alteroval a prakticky rozvětral  v 

poměrně velkých blocích přibliţných rozměrů 2,5x2,5x1,0 m. Při prohlídce  in-situ bylo 

zjištěno, ţe některé bloky jsou uvolněny a hrozí jejich zřícení do objektů LS. Hlavní směry 

ploch odlučnosti jsou skloněny od svislice 10°- 15° do svahu, čili ve velice nepříznivém 

směru a při uvolnění hrozí sesutí do nosných konstrukcí objektů LS. Nad objektem byla 

provedena kamenná zídka zaloţená na skalním podkladu, která je zasypána hlínou a 

porostlá náletovou vegetací. Do puklinového systému granitových hornin infiltruje 

sráţková voda a kořenový systém vegetace, který výrazným způsobem narušuje  

kompaktnost skalního masivu.  

Současný stav skalního masivu byl zhodnocen jako podmíněně stabilní, 

některé partie nestabilní. U partií podmíněně stabilních je nutné provést technická 

opatření a preventivní opatření rázu, zajištění skalních bloků proti vnikání srážkové 

vody do puklinového systému, odstranění náletových dřevin a případná stabilizace 

skalních bloků pomocí skalních svorníků. 

 Části skalního masivu zhodnocené jako nestabilní musí být sneseny a zbývající 

části podmínečně stabilní budou zajištěny. Nestabilní bloky hrozí pádem na současné 

objekty, které zde stojí. Pokud by došlo k pádu až několika tunových bloků na objekt, 

je zda přímá hrozba ohrožení únosnosti nosných stěn objektů a i případné jejich 

zřícení po destrukci kamennými bloky.“ 

 Po tomto zjištění investor na radu dodavatele přehodnotil koncepci provádění prací 

a rozhodl se odstranit značnou část skalního masívu za objekty lázeňského sanatoria. 

Náklady téměř 3 x převýšily původní předpoklady. Byla podepsána nová smlouva o dílo 

v hodnotě 4, 221. 326,- Kč. Pro investora má však tento neočekávaný náklad obrovský 

význam. Získal totiţ přímo v centru lázeňského území pozemek cca 450 m
2
, který má sám 

o sobě minimální hodnotu cca 5, 000. 000,- Kč ne-li víc.  
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Protoţe se však jedná o lázeňské sanatorium, které poskytuje hotelové a lázeňské 

sluţby, investor takto získaný prostor zhodnocuje dál. Nechává zpracovat projektovou 

dokumentaci pro přístavbu ubytovacích kapacit a balneoprovozu a následně ji realizuje  

v hodnotě cca 20 miliónů korun. Vyuţívá tak poptávky po jednolůţkových pokojích a 

wellness sluţbách a dostavbou a uvedením do provozu získává další finanční prostředky, 

které můţe vloţit do rekonstrukce stávajících pokojů a provozů. 

V tomto případě tedy objektivní příčiny způsobily trojnásobné navýšení původně 

předpokládaných nákladů. Návratnost je však v tomto konkrétním případě jednoznačná  a 

vícenáklady neznamenají ztrátu, ale naopak zisk. 

   

4.3. Odvodňovací vrty – vnitřní 

výsypka povrchového lomu  

Další zakázkou bylo provedení hydrogeologického průzkumu vedoucího k získání 

nových a ověření stávajících geologických, zejména hydrogeologických dat  tělesa 

vnitřní výsypky povrchového lomu. Zjištěné výsledky doplní stávající informace o 

geohydrodynamických  poměrech vnitřní výsypky povrchového lomu, jejichţ změny 

vedou k narušení stabilitách poměrů v patových částech výsypky.  

 

Geologické poměry  

Z geologicko petrografického pohledu se jedná o horniny cyprysového souvrství a 

o horniny z oblasti vyklízení závalových prostorů po hlubinné těţbě v porubní frontě 

povrchového lomu. Zakládání materiálu se děje po etáţích, takţe můţeme rozdělit 

ukládání materiálu na: 

 A) vyuhlené dno lomu-nejstarší výsypka  

B) zakládání nové sypaniny na „starou“ výsypku a za  

C) zakládání nové sypaniny na „novou“ výsypku. 
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Hydrogeologické poměry 

    Předpokladem pro vznik puklinové propustnosti v nepísčitých,  jílovitých horninách je 

převládající obsah jílových minerálů typu illit.  Illitické jíly a jílovce mají tu vlastnost, ţe na 

stěnách puklin,  případně vrstevních plochách, se při styku s vodou vytvoří na povrchu 

vrstvička plastické jílovité hmoty, pro vodu nepropustnou. Tato vrstvička zabraňuje dalšímu 

vázání volné podzemní vody do mříţky minerálu a tím jejich rozbřídání. Pokud takto vzniklou 

vrstvičku ve velké ploše přesypeme „novou“ sypaninou, dáváme základ vzniku prostoru 

s vytvářením okrajových podmínek pravděpodobně anizotropního heterogenního kolektoru. 

Tyto kolektory, jejíchţ hranice jsou ve většině případů otevřené, uzavírají vodu, která je 

vystavena značnému tlaku. Tato voda nemá časový prostor odtoku,  a protoţe je nestlačitelná, 

narůstající hydrostatický tlak, působící všesměrně, vertikálně porušuje strukturu jílovitých 

zemin, horizontálně má tendenci rozpínat se do volného prostoru, tudíţ k patám sypného 

prostoru. Po překročení mezních hodnot dochází k deformacím geohydrodynamického 

systému, zejména pak ke změnám okrajových podmínek, coţ má za následek  porušení 

stabilitách poměrů a kolektory se stávají v přeneseném významu „ kluznými plochami“  pro 

nadloţní vrstvy. 

       Skluzem skrývky by došlo jednak k ohroţení činnosti povrchového lomu. Dále by 

došlo k zavalení pozemků, kde leţí zásoby hnědého uhlí v hodnotě několika miliard korun. 

Následné odtěţení, odvoz a rekultivace  skluzu skrývky v mocnosti několika tisíců kubíků lze 

vyčíslit takto: 

Tabulka č. 6 – vícepráce - skluz skrývky: 

12220-

1404 

Výkop v zemníku hor 3 sucho>10000 

m
3
 m

3
 194120,0 42,30  8 211 276 Kč   

12220-

1409 Výkop v zemníku přípl za lepivost hor 3 m
3
  19 412,0 11,20     217 414 Kč  

12270-

2114 

Odkopávky výsypek obj>60000m3 s 

hrnutím na vzdál <500m m
3
 678724,0 96,40  65 428 994 Kč  

12270-

2119 Odkopávky výsypek přípl za lepivost m
3
 67 872,0 12,00       814 464 Kč  

16240-

1102 

Vodorovné přemíst výkopku hor 1-4  -

2km m
3
 13180,0 71,50       942 370 Kč  

16250-

1101 

Vodorovné přemíst výkopku hor 1-4  -

2,5km m
3
 28860,0 84,70    2 444 442 Kč 

16250- Vodorovné přemíst výkopku hor 1-4  - m
3
 150170,0 94,60   14 206 082 Kč 
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1102 3km 

16260-

1101 

Vodorovné přemíst výkopku hor 1-4  -

4km m
3
 34860,0 100,00     3 486 000 Kč 

16260-

1102 

Vodorovné přemíst výkopku hor 1-4  - 

5km m
3
 251332,0 125,90   31 642 699 Kč 

16270-

1105 

Vodorovné přemíst výkopku hor 1-4  - 

10km m
3
 41 718,0 201,30   8 397 833 Kč  

16271-

1109 

Příplatek kceně za kaţdých dalších 

započatých 1000 m m
3
 292026,0 15,40   4 497 200 Kč  

 
Cena celkem bez DPH 

   

140 288 774 Kč  

 

 Z výpočtu je patrné, ţe náklady na vrácení pozemku do původního stavu, na 

přípravu území na případnou těţbu, jsou značné.  

    Hlavním záměrem hydrogeologického průzkumu bylo „otevření“ vnitřního tělesa 

výsypky, a to v patní oblasti, kde projevy změn geohydrodynaminckého systému a 

zejména změn stabilitách poměrů jsou nejmarkantnější. Otevření tělesa bylo provedeno 

vrtným stvolem v průměru technologických moţností vrtných souprav, tj. cca 1200 mm. 

Předpoklad byl, ţe při takovém to průměru na stěnách vrtného stvolu dojde prakticky 

okamţitě k hydraulickým projevům a tím k moţnosti přímého vyhodnocení 

hydrogeologických i geotechnických poměrů. Tímto technologickým postupem lze 

zmapovat do technologicky limitních hloubek zájmový prostor zkoumaného tělesa „ in- 

situ“. 

    Bylo dohodnuto, ţe budou provedeny 2 hydrogeologické vrty, čímţ měla být 

potvrzena funkčnost tohoto zákroku, regulace vody v tělese. Tímto odvodněním mělo dojít 

k zastavení neţádaného posunu skrývky. Vzhledem k tomu, ţe předpoklady se potvrdily, 

byly na obou lomech provedeny hydrogeologické vrty v počtu celkem 11 kusů. 

 Tabulka č. 7     

 

Rozpočet na 1 hydrogeologický 

průzkumný vrt      

      

 Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 

 Terénní zkoušky a měření    77 200,00 Kč 
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 Čerpací zkoušky soubor 1,000 6 000,00 6 000,00 Kč 

 Stoupací zkoušky soubor 1,000 5 200,00 5 200,00 Kč 

 Osazení čerpací soustavou soubor 1,000 66 000,00 66 000,00 Kč 

 

 

Průzkumně jímací HG vrty    392 737,50 Kč 

 Výstroj vrtů T 1,525 55 500,00 84 637,50 Kč 

 

Zřízení vrtů paţ OC hl -45m D -

1250mm M 45,000 5 540,00 249 300,00 Kč 

 včetně technického paţení     

 Převrtávání + čištění vrtů Soubor 1,000  18 300,00 18 300,00 Kč 

 Manipulace paţení Bm 45,000 900,00 40 500,00 Kč 

 

Cena za 1 hydrogeologický 

průzkumný vrt    469 937,50 Kč 

 

Cena za 6 hydrogeologických 

průzkumných vrtů    2 819 625,00Kč 

      

 Dopaţovací zařízení (nájem za) Den 35 9 000,00 315 000,00 Kč 

 Vedlejší rozpočtové náklady    325 000,00 Kč 

 

Dopravní náklady – Soilmec (vrtná 

souprava) Soubor 1,000 225 000,00 225 000,00 Kč 

 Dopravní náklady – materiál Soubor 1,000 110 000,00 110 000,00 Kč 

 Dílo celkem    3 459 625,00Kč 

 

Z uvedeného rozpočtu je vidět, ţe cena 2 kusů průzkumných hydrogeologických 

vrtů je 939. 875,- Kč. Do této ceny je ale třeba započítat  pronájem dopaţovacího zařízení, 

dopravní náklady na vrtací zařízení a dopravu materiálu, ve které je i provoz jeřábu, který 

je při těchto pracích nezbytný. Celkové náklady na 2 kusy vrtů jsou 1, 579. 875,- Kč. 

Rozšíření zakázky o další vrty je přínosem jak pro objednatele, tak pro zhotovitele. 
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Investor má vyřešený problém, posun skrývky byl odvodňovacími vrty zastaven a 

pozemky, na které se skrývka posouvala, byly zachráněny. Vysoké náklady na přesuny 

speciální techniky byly při rozloţení do více vrtů přijatelnější. To bylo plus i pro 

zhotovitele. Pro toho bylo také přínosné navýšení zakázky o 1, 879. 750,- Kč.  

Tato osvědčená technologie byla pro její úspěšnost aplikována i na druhém 

povrchovém lomu. 

Tabulka č. 8 – cena za 7 hydrogeologických průzkumných vrtů: 

Cena za 7 hydrogeologických 

průzkumných vrtů    3 289 562,50Kč 

Dopaţovací zařízení (nájem za) Den 35 9 000,00 315 000,00 Kč 

Vedlejší rozpočtové náklady    325 000,00 Kč 

Dopravní náklady – Soilmec (vrtná 

souprava) Soubor 1,000 225 000,00 225 000,00 Kč 

Dopravní náklady – materiál Soubor 1,000 110 000,00 110 000,00 Kč 

Dílo celkem    3 929 562,50Kč 

 

Ze zjištěných skutečností vyplývá, ţe náklady na opatření proti posunu skrývky jsou 

mnohonásobně niţší, neţ náklady na odstranění v případě nezajištění. Dále je patrné, ţe 

bez provedení hydrogeologických vrtů, by nebyly známy tyto skutečnosti a situaci by 

nebylo moţno řešit tímto úsporným způsobem, čímţ by se, v tomto konkrétním případě,  

rozpočtové náklady zvýšily zhruba padesátkrát. Nakonec lze konstatovat, ţe se jedná o 

jednoznačně objektivní příčiny, které v ţádném případě nelze odstranit, ale dodatečným 

průzkumem a rozumným řešením, s vyuţitím přírodních a fyzikálních zákonů, je 

maximálně eliminovat. 
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5. Zobecnění příčin růstu 

rozpočtových nákladů  

   Z popsaného vzorku konkrétních reálných stavebních akcí a na základě dalších 

zkušeností z praxe můţeme příčiny růstu rozpočtových nákladů zobecnit. Nabízí se jiţ 

zmiňované rozdělení na objektivní a subjektivní příčiny. Zcela dominantní jsou objektivní 

příčiny, jak mnoţstvím, tak rozmanitostí a výší nákladů, které způsobují. Podstatné také je, 

ţe na rozdíl od subjektivních příčin, se ve většině případů nedají předvídat a tudíţ i jejich 

náprava je daleko sloţitější a tím nákladnější.  

   U subjektivních příčin hraje hlavní roli lidský faktor. Subjektivní příčiny se dají 

vyloučit. Například lepší motivací subjektů k pozornosti a samokontrole své práce. Dále 

kontrolou nezávislé osoby, případně nadřízeného. Ve výpočtech se dá maximálně 

předcházet chybám pouţitím programů, k tomu určeným (MS Excel, EuroCalc, Kros, 

Porings, RTS Brno).  

   U objektivních příčin je především třeba zdůraznit rozdílnost vzniku navýšení 

nákladů v pozemním stavitelství a v podzemním (báňském) stavitelství.  

   Objektivní příčiny v pozemním stavitelství 

   Zvýšené náklady by neměly vůbec vzniknout u novostaveb. Mohou se v tomto 

případě vyskytnout u zemních prací a tím pádem v základech, ale tomu se dá předejít před 

započetím nové stavby provedením geologického průzkum terénu. Dále pak řádným 

zpracováním projektové dokumentace pro stavbu včetně podrobného výkazu výměr. Pokud 

chce investor na těchto úkonech ušetřit, obvykle dojde v navýšení původní ceny. Bez 

provedení geologického průzkumu se nedá věrohodně stanovit zaloţení stavby. Bez 

podrobné projektové dokumentace a výkazu výměr je většinou cena neúplná. Pokud jsou 

tyto dva body splněny, není důvod zvyšovat cenu. 

   Jiné je to u rekonstrukcí. Tam se většinou vícenákladům nevyhneme. Dají se 

eliminovat tím, ţe se dohledá kompletní původní projektová dokumentace, provede se 
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místní šetření, měření a sondy. Tím se dá o stavbě zjistit mnoho informací, které se 

zahrnou do nové projektové dokumentace a nástrahy našich předků se dají včas vytušit.  

     V zájmu získání zakázky se někdy přistoupí ve smluvních podmínkách na dohodu o 

tzv. konečné a neměnné ceně. Investor se tak chrání právě proti růstu rozpočtových 

nákladů. Dodavatel pak můţe tuto situaci při tvoření rozpočtu předvídat. Zkompletuje cenu 

tak, ţe případně vzniklé vícenáklady v zemních pracích a základech, vykompenzuje 

vyššími cenami v ostatních oddílech stavby – svislé konstrukce, vodorovné konstrukce, 

úpravy povrchů, atd. 

     Objektivní příčiny v podzemním (báňském) stavitelství 

    V podzemním stavitelství se pevná cena díla určuje velmi obtíţně. I kdyţ se u těchto 

staveb vyuţívají všechny dostupné moţnosti – moderní přístroje, projektová dokumentace, 

hydrogeologické průzkumy i znalosti odborníků v místním prostředí, stane se, ţe vstupem 

do země se vţdy objeví něco nepředvídaného a nepředvídatelného. 

   Mohou to být například bludné balvany nebo staré ţelezobetonové základy. Jsou tři 

moţná řešení, jen jedno je nenákladové. 

1) Provede se rozbití, naloţení a odvoz. Rozbití můţe být časově náročná záleţitost. – 

vícenáklad 

2) Provede se změna průběhu stavby – základů, pokud je to moţné (pokud bychom 

například nezasáhli do cizího pozemku). – vícenáklad 

3) Vyuţije se tato skutečnost pro nové základy. – v ideálním případě mohou 

vzniknout i méněnáklady 

    Často se stává, ţe se při budování základů narazí na archeologické nálezy. 

V takovém případě se stavba zastaví, a to na dobu provádění archeologického výzkumu. 

To mohou být i měsíce. Tím se stavba samozřejmě prodraţuje. Dodavatelská firma musí 

čekat na dokončení průzkumu a poté hned nastoupit a pokračovat v pracích. V mezidobí 

musí zaměstnat personál a stroje jinou činností. Pokud má jen jednu stěţejní zakázku, 

můţe to mít pro firmu likvidační účinky. Fixní náklady stále běţí, ale peníze nepřicházejí, 

protoţe se neprovádějí práce. 
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 Dalším nevyzpytatelným ţivlem je voda. V praxi se při podzemních stavbách 

provádějí hydrogeologické průzkumy, aby se předešlo vícepracím. Jenţe tyto průzkumy se, 

vzhledem k finančním nákladům na jejich realizaci a technické moţnosti, mohou provádět 

jen bodově, ne celoplošně. Takţe můţeme konstatovat, ţe v přírodních podmínkách známe 

poměry jen rámcově. V těchto případech je tedy investor nucen podniknout toto riziko, 

které se dá sníţit studiem starých map, dotazy na odborníky znající dotčený terén a 

případně kontaktovat Státní geologický ústav. Přesný stav se však ukáţe teprve při 

samotné činnosti.     
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6. Závěr 

    Vyústěním popsané problematiky je konstatování, ţe drtivá většina zvýšení 

rozpočtových nákladů byla způsobena objektivními příčinami. K jejich eliminaci nebo 

odstranění lze doporučit tyto postupy: 

 Důsledný průzkum objektu na místě, 

 Předloţená projektová dokumentace, podrobný výkaz výměr – skutečnost, 

 Zváţit, jak získat informace – stavební archívy, Státní geologický ústav, 

dohledání původní projektové dokumentace u pamětníků a starousedlíků, 

 Stavební, geologický a hydrogeologický průzkum, 

 Archeologický průzkum. 

V případě rekonstrukcí objektů a zakládání u novostaveb je ekonomicky výhodnější 

investovat do navrţených průzkumů a zjištění všech dostupných informací. V případě 

báňských děl je třeba před započetím prací provést porovnávací analýzu. Jestli je 

výhodnější provést rozsáhlé a nákladné průzkumy nebo vyjít z obvyklých informací, 

zariskovat a doufat, ţe nepředvídané vícenáklady nebudou mít na investora zničující 

charakter nebo způsobí, ţe se od realizace ustoupí pro nedostatek finančních prostředků. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 -  „Metrostav chce za tunel Blanka dalších deset miliard“, řekl Svoboda 

 „Metrostav chce za tunel Blanka dalších deset 

miliard“, řekl Svoboda 

Stavitel tunelu Blanka firma Metrostav poţaduje dalších zhruba deset miliard korun. To 

podle primátora Prahy Bohuslava Svobody (ODS) můţe znamenat výrazné zpomalení 

stavby. Skokové zvýšení ceny asi o čtvrtinu na zhruba 35 miliard je totiţ podle Svobody 

mimo rozpočtové moţnosti města. Primátor to v neděli řekl v České televizi. 

 
Zvětšit obrázek 
Schéma tunelového komplexu Blanka  
FOTO: www.tunelblanka.cz  

 

http://www.novinky.cz/domaci/224441-metrostav-chce-za-tunel-blanka-dalsich-deset-miliard-rekl-svoboda.html
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6.2.2011 - Praha  

"Nárůst ceny je takový, ţe ji skutečně nejsme schopni zaplatit, protoţe to je skokový 

nárůst, jít oproti původně uvaţovaným 26, 28 miliardám na 35. Proto také předpokládáme, 

ţe by se postup těch prací mohl zpomalit, abychom sumu rozdělili v čase," řekl. 

Tunelový komplex Blanka se začal stavět v roce 2007. Stavební práce měly Prahu původně 

stát 21,2 miliardy korun, technologie dalších 4,5 miliardy korun. 

Praha podle Svobody ještě bude se stavitelem tunelu jednat o tom, zda je navýšení ceny 

oprávněné. Smlouva o stavbě tunelu Blanka nicméně nestanoví konečnou cenu zakázky.  

"Kdyby tyto smlouvy na začátku byly uzavírány s ohledem na všechny moţné okolnosti, 

kdyby tam byla ta verze, kterou povaţuji za zásadní, ţe vysoutěţená cena rovná se cena 

konečná, s nějakou definovanou licencí, pak by to takto nevypadalo," řekl Svoboda. 

Blanka je součástí výstavby severozápadní části městského okruhu. Doplní jiţ 

provozovanou část okruhu s tunely Zlíchovským, Mrázovkou a Strahovským. Zprovoznění 

tunelového komplexu, který je součástí vnitřního městského okruhu, se původně 

předpokládalo na konci roku 2012. Náměstek praţského primátora Karel Březina (ČSSD) 

ale nedávno naznačil, ţe kvůli omezeným finančním prostředkům Prahy se termín 

pravděpodobně opozdí. 

Tunel se během stavby několikrát propadl. Kvůli loňskému propadu firma zaplatila Praze 

asi 9,56 miliónu korun. Dvakrát vznikl kráter ve Stromovce, naposledy se půda propadla u 

ministerstva kultury v Praze 6. Případ vyšetřuje i policie.“ 
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Příloha č. 2 – ukázka změny projektové dokumentace střední škola výdejny stravy
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Příloha č. 3 – fotodokumentace realizace prací lázeňské sanatorium září – říjen 2009 
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Příloha č. 4 – fotodokumentace dokončování opěrné zídky a stěn torkretem IV/V/2010 

  


