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Anotace 

 

V diplomové práci jsou popsány nástroje a postupy cenového 

managementu v investiční výstavbě. Obsahuje základní informace o skladbě 

cenové dokumentace v různých etapách vývoje projektu, a stručné charakteristiky 

nejčastěji používaných tuzemských i zahraničních obchodních podmínek. 

Podrobněji jsou popsány možnosti a postup cenových eskalací k modifikaci 

smluvních cen dlouhodobých kontraktů. V praktické části je pak na příkladech 

znázorněn postup cenotvorby v přípravné a realizační fázi projektu. 

 

Klíčová slova: cenový management, eskalace cen, smluvní podmínky, 

investiční výstavba, dokumentace projektu 

 

 

Summary 

 

In this thesis are described the tools and procedures of cost management in 

capital construction. It contains basic information about the structure of price 

documentation in a different stages of the project, and a brief description of the 

most commonly used domestic and foreign conditions. There are described  

options of price escalation procedure to modify the contract price in long-term 

contracts. In the practical part is with examples illustrated the pricing procedure in 

the preparatory and implementation phases of the project. 

 

Key words: cost management, price escalation, contract conditions, capital 

construction, project documentation 
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1. Úvod 

Ve své diplomové práci se zaměřuji na proces cenového managementu 

stavebních a inženýrských projektů. Bude obsahovat jak popisy čistě cenových 

částí dokumentace, tak i obchodních a právních. Cílem práce je analýza procesu 

oceňování investičních projektů a návrh řešení tam, kde je stanovení pevné 

smluvní ceny obtížné, a přineslo by riziko ztráty pro všechny zainteresované 

strany.  

Analýza bude zpracována nejprve z pohledu dodavatele, resp. nabízejícího 

ve fázi výběrového řízení. Budou popsány náležitosti pro tvorbu rozpočtu, a dále 

prostředky, které jsou k jeho sestavení používány. Kapitola se věnuje také popisu 

u nás používaných cenových soustav jako způsobu pro standardizaci 

v rozpočetnictví. Obsahuje i stručnou analýzu českého právního prostředí v oblasti 

smluv o dílo se zaměřením na možnost změny cen v průběhu provádění díla, a 

ukazuje na některé rozdílnosti v porovnání s nejčastěji používanými zahraničními 

obchodními podmínkami.  

V další kapitole se zaměřuji na cenový management investora a jeho práci 

v jednotlivých částech vývoje projektu – od fáze přípravy, přes výběrové řízení až 

k realizaci. V každé této části jsou nároky na formu a náležitosti cenové 

dokumentace rozdílné, a různé jsou i v závislosti na stupni rozpracovanosti 

projektové dokumentace.  

Jako jedné z možností při modifikaci smluvní ceny díla se blíže věnuji 

eskalacím. Je to smluvní nástroj, který umožňuje měnit cenu na základě vývoje 

statistických indexů, čímž je pro obě smluvní strany zachována reálná cena 

budovaného díla i při dlouhodobých a mimořádně finančně náročných projektech. 

V kapitole jsou zmíněny některé nejčastěji používané statistické ukazatele, a 

popsány matematické modely k vlastním výpočtům eskalací. 

Některé z výše uvedených postupů budou v páté kapitole popsány na 

příkladech, kde jsou představeny zmíněné druhy cenotvorných metod v různých 

fázích projektu.  
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Závěrečná kapitola se bude věnovat shrnutí užitých metod jako možností 

k optimalizaci nákladů investora. Budou zde zmíněna doporučení zejména pro 

přípravu větších projektů, u kterých lze aktivním přístupem snížit investiční 

náklady a riziko z cenových výkyvů na trhu.  
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2. Teoretická východiska 

 Příprava cenové dokumentace projektu, jak pro účely uzavření smlouvy o 

dílo s dodavatelem, tak pro interní potřebu investora v přípravných fázích, je 

důležitou složkou projektového plánování. Její struktura a rozsah se v průběhu 

příprav rozšiřuje v závislosti na stupni rozpracovanosti technické části projektu. 

Zpočátku jsou postačující jen odhady nákladů, které s předpokládanou mírou 

odchylky slouží k prvotnímu rozhodování o realizovatelnosti projektu.  

Na smluvní cenu mají vliv i objednatelem zvolené obchodní podmínky. 

Stanoví v nich svoje další požadavky na dílo, jako např. záruční lhůty, přípustnost 

víceprací, postup plateb, uplatňování zádržného z plateb, výši ručení za provádění 

díla aj. Pro usnadnění obchodních jednání lze doporučit standardizované OP 

vydané profesními asociacemi, ať už domácími nebo zahraničními. Jsou 

zpracované tak, aby byly vyvážené pro obě strany, a nabízejí řešení situací, které 

může stavba přinést. Ty nejpoužívanější jsou stručně popsány v závěru této 

kapitoly. 

2.1. Sestavení dodavatelského rozpočtu  

Zhotovitel, resp. uchazeč o zakázku v rámci výběrového řízení, jde na trh s 

cenami, se kterými chce uspět v konkurenčním prostředí. Používá své vlastní 

kalkulace, a hledá způsoby, jak své náklady a režie optimalizovat. Jeho náklady 

na položku musí zahrnovat: 

 přímé mzdy – jako spotřebu lidské práce vyjádřenou v penězích, tj. 

součin hodin nebo normohodin a hodinové mzdy, a další náklady jako 

např. příplatky a pohyblivé složky mzdy 

 přímý materiál – prodejní cena materiálů, polotovarů a výrobků, a 

náklady na jejich pořízení (dopravné, překlad, obaly, skladování aj.) 

 náklady na provoz strojů a zařízení – obsahují odpisy, náklady na 

opravy, provozní hmoty aj. 

 výrobní režie  

 správní režie 

 ceny subdodávek 
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V nákladech celého díla, tedy ve  své nabídkové ceně, dále promítne 

ostatní související náklady, např.: 

 na zařízení staveniště 

 finanční náklady (placené úroky, bankovní záruky, pojištění) 

 koordinace subdodavatelů 

 náklady na dokumentaci 

 náklady na umístění stavby 

 náklady rizik 

 zisk 

V nabídce se uchazeč snaží samozřejmě uplatnit svoje konkurenční 

výhody, jedná se zejména o množstevní slevy na nákup materiálu, vlastní 

kapitálovou sílu, kdy je schopen průběžně financovat dílo bez čerpání bankovních 

úvěrů, nebo jejich využití, ale s výhodnou individuální úrokovou sazbou.  

V praxi se stává, že uchazeč jde do výběrového řízení s cenou bez 

vlastního zisku nebo i s cenou znamenající ztrátu. Tento zdánlivě nelogický krok 

lze vysvětlit snahou dodavatele o využití svých kapacit, kdy právě to, že by 

zakázku nezískal, by přineslo ztrátu ještě vyšší. V dnešní době celkového útlumu 

ve stavebnictví není tento přístup výjimečný. Jiným důvodem může být i vstup 

nové firmy na trh a snaha o získání referenční zakázky, protože ty bývají často 

podmínkou pro účast ve výběrových řízeních na větší zakázky.  

Měřítkem pro stanovení obvyklých cen dokumentace a projektových prací je 

metodika Unika. Vstupním údajem je zde odhadovaná cena investice, její zatřídění 

do sazebníku dle fáze zpracování, druhu investice a pásma náročnosti pak ukáže 

limity, v jakých se může cena dokumentace pohybovat. Tento sazebník je 

všeobecně uznávaný, a ceny jím stanovené jsou akceptovatelné jak pro investory, 

tak pro projekční kanceláře. 

2.2. Cenové soustavy  

Pro český trh je bezesporu nejvýznamnějším subjektem ve tvorbě cenových 

standardů pro stavebnictví společnost ÚRS PRAHA, a. s. Činnost firmy navazuje 

na více jak třicetiletou historii někdejšího Ústavu pro racionalizaci ve stavebnictví, 
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z něhož byla v roce 1992 transformována při tzv. velké privatizaci. Kromě 

mapování cenových ukazatelů se firma zabývá také inženýrskou a poradenskou 

činností, tvorbou softwaru pro řízení stavebních podniků, ale zabývá se např. i 

činnostmi spojenými s problematikou regionálního rozvoje. Kromě soukromé sféry 

patří k jejím zákazníkům i státní orgány, např. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Český statistický úřad nebo soudy všech stupňů. Je 

také členem mezinárodní asociace EDIBUILD zaměřené na zavádění elektronické 

výměny dat ve stavebnictví, sdružení evropských výzkumných organizací 

EUROCONSTRUCT, a je registrována jako poradenská organizace programu 

PHARE v Bruselu [5].  

V praxi je cenová soustava ÚRS užívána v prostředí softwarové aplikace 

„KROS plus“, která umožňuje např. zpracování nabídkových rozpočtů, stanovení 

vnitropodnikových výrobních kalkulací, obsahuje nástroje pro manažerský 

controlling a další užitečné funkce. 

O něco méně rozšířený je produkt f. Callida, s.r.o., Praha, která vytvořila a 

udržuje vlastní Soustavu cenových informací pod názvem SCI-data, a zákazníkům 

ji nabízí prostřednictvím programu „euroCALC“. Firma vznikla v r. 1990 a snaží se 

u nás zavádět nové kalkulační postupy obvyklé ve vyspělejších evropských 

zemích. 

Dalším dodavatelem je brněnská společnost RTS, a. s. Firma byla původně 

zaměřena jen na vývoj softwarové aplikace „BUILDpower“ pracující s ceníky 

společnosti ÚRS. V současné době už ale i ona spravuje vlastní cenové podklady 

a nabízí kompletní servis stavebním a montážním společnostem.  

Nejmladší mezi specialisty na tvorbu cenových soustav je f. IBR Consulting, 

s. r. o., Liberec. Založena byla roku 2007 a její činnost se zaměřuje mj. na tvorbu 

normativů v oboru silničního a železničního stavitelství pro zakázky zadávané 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Ministerstvem dopravy ČR. 

2.3. Právní prostředí a obchodní podmínky v ČR 

Pro zasmluvňování projektů spojených s investiční výstavbou jsou 

z pohledu českého práva nejpodstatnější ustanovení týkající se uzavření smlouvy 
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o dílo uvedená v § 2586 a násl. NOZ, a pro určené zadavatele1 i úprava způsobu 

zadání dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  

Ohledně ceny za dílo připouští NOZ volnost v tom, že cena není povinnou 

náležitostí smlouvy (§ 2586, odst. 2 NOZ). Uzavřít takovou smlouvu by ale bylo 

značně rizikové pro obě strany, a tak dohoda o pevné ceně, ceně dle rozpočtu 

nebo jen o způsobu jejího stanovení bývá ve smlouvě o dílo obsažena. Smlouvu 

lze uzavřít i na základě ceny vyplývající z neúplného rozpočtu (§ 2622 NOZ), 

výhodou takové smlouvy je to, že obě strany více- či méněpráce předpokládají, a 

jsou připraveny o dalších nákladech smírně jednat. Z vlastní zkušenosti tak mohu 

doporučit, aby přílohou smlouvy byly i podrobné ceníky pro práce a dodávky, které 

se v základním rozsahu díla nevyskytují. 

Jestliže ale dojde v průběhu provádění díla k navýšení smluvní ceny 

stanovené dle rozpočtu o více než 10 %, a zhotovitel ho o této skutečnosti 

bezodkladně neinformuje, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. Objednatel 

je pak povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu provedeného 

díla (§ 2622, odst. 3 NOZ).  

Změnu ceny lze samozřejmě provést i při dohodě o pevné ceně, podmínkou 

k tomu je prokazatelná změna rozsahu díla v části, ve které se tyto náklady v době 

uzavření smlouvy nedaly předpokládat. Rozšíření rozsahu zasmluvněného díla je 

jevem celkem obvyklým, a obě smluvní strany by na jednání o změnách smlouvy 

měly být řádně připraveny.   

Kromě úpravy v NOZ, která je kromě § 2629 odst. 2, kde se pojednává o 

vadách stavby, dispozitivní, a smluvní strany se tedy mohou dohodnout odlišně, je 

možné smlouvu o dílo uzavřít i s odkazem na všeobecné obchodní podmínky 

vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi. U nás jimi mohou být 

např. Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby2, vydané sdružením 

S.I.A. ČR Rada výstavby a Hospodářskou komorou České republiky. Platné jsou 

od ledna r. 2007 a jejich účelem je standardizovat obchodní a právní vztahy ve 

                                            

1
 viz. § 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

2
 viz. http://www.tzb-info.cz/download.py?file=docu/clanky/0041/004124_vseobecne_obchodni_podminky.pdf 

http://www.tzb-info.cz/download.py?file=docu/clanky/0041/004124_vseobecne_obchodni_podminky.pdf
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stavebnictví. Aplikovatelné jsou ale pouze na stavby a montáže, kde projektovou 

dokumentaci zajišťuje na vlastní riziko objednatel. Problematiku možnosti změny 

smluvní ceny řeší mnohem podrobněji než NOZ, a přesně stanovují případy, ve 

kterých ji lze nárokovat takto: 

a) vícepráce / méněpráce, 

b) prodloužení termínu dokončení díla z důvodů jiných než způsobených 

zhotovitelem, 

c) případ hyperinflace, tj. navýšení cen materiálů nebo zařízení o více než 

10 % oproti cenám v době provádění prací, 

d) vynucené vícepráce, tj. skutečnosti, které nemohl zhotovitel v době 

uzavření smlouvy předpokládat, a které nezavinil,  

e) vady projektové dokumentace. 

Provedené a oběma smluvními stranami odsouhlasené vícepráce se dle 

těchto VOP oceňují jednotkovými cenami buď ve smlouvě sjednanými, anebo 

v případě, že jde o nové položky, cenami dle obecných sborníků. Těmi se rozumí 

např. ceníky ÚRS Praha, a. s., RTS, a. s. nebo jiné podle toho, pro jaký se 

smluvní strany rozhodnou.  

2.4. Zahraniční obchodní podmínky 

V současné době není výjimečné setkat se s odkazy na zahraniční 

obchodní podmínky, pracují s nimi jak zadavatelé, tak české stavební a montážní 

firmy v pozici dodavatelů pro stavby po celém světě. Jedná se zejména o 

podmínky FIDIC a VOB, ve specifických případech pak mají šanci se uchytit i 

britské NEC.  

Smluvní podmínky FIDIC jsou pravděpodobně celosvětově nejrozší-

řenějším a nejuznávanějším standardem v investiční výstavbě. První vydání FIDIC 

pochází již z roku 1957, a od té doby se neustále vyvíjejí spolu s rozvojem 

stavebnictví. U nás se o jejich aplikaci do smluvních vztahů zasloužila zejména 

Evropská unie, která poskytuje dotační podporu projektům jen s podmínkou 

prověřených obchodních podmínek. FIDIC takový požadavek určitě splňují, i když 

s sebou přinesly nové prvky, u nás dříve neznámé a dosud ne úplně přesně 
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v duchu FIDIC aplikované (např. jmenování správce stavby, mimosoudní způsob 

řešení sporů apod.). 

Dá se říci, že pro běžnou výstavbu jsou nejpoužívanější smluvní vztahy 

založené na podmínkách dle tzv. Red Book. Vyznačují se vyrovnanou mírou rizika 

pro smluvní strany, jejich použití je určeno pro projekty, kde zhotovitel pracuje dle 

dokumentace předané od objednatele, a cena díla závisí na skutečně odvedených 

pracích a dohodnutých jednotkových cenách 

Německé obchodní podmínky VOB3 jsou obdobou českých VOP 

zmíněných výše. Vydávány jsou již od r. 1926 oborovým sdružením významných 

zadavatelů a stavebních firem Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für 

Bauleistungen se sídlem v Berlíně. Původně byly určeny jen pro veřejnoprávní 

zadavatele, postupně se však začaly používat i pro projekty v soukromém sektoru.  

Podmínky, za jakých je možné měnit sjednanou cenu stanovenou dle 

rozpočtu, navazují na úpravu smlouvy o dílo v německém občanském zákoníku a 

jsou upraveny v § 2 odst. 3 VOB/B. Vcelku logicky je zde dávána do souvislosti 

jednotková cena a odebrané množství, kdy je umožněna změna jednotkových 

sazeb při snížení nebo zvýšení rozsahu díla. Mezi dodavateli stavebních firem 

jsou i u nás obvyklé množstevní slevy, které mohou dosáhnout i desítek procent, 

obchodní podmínky používané v ČR však tento aspekt zcela pomíjí. 

                                            

3
 viz. http://dejure.org/gesetze/VOB-B 

http://dejure.org/gesetze/VOB-B
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3. Fáze projektu  

Jak bylo naznačeno v předchozí kapitole, projekt lze dle nároků na rozsah a 

formu cenové dokumentace rozdělit do třech fází – jeho přípravu, výběr 

dodavatele a vlastní realizaci.  

3.1. Odhad ceny v předrealizační fázi 

V období před rozhodnutím o realizaci projektu pracuje investor jen 

s odhady nákladů, jejichž přesnost stoupá až s postupujícím stupněm 

rozpracovanosti. Je to dáno zvyšujícím se množstvím informací o daném projektu, 

a prováděním průzkumů na trhu s cílem zjistit aktuální cenové úrovně a jejich 

možný vývoj. Tento prvotní odhad celkového cash-flow slouží hlavně k vydání 

rozhodnutí, zda bude projekt vůbec realizovaný podle toho, jak bude investice 

zisková, a jaká s sebou může přinést rizika.  

Pro stanovení míry přesnosti odhadu nákladů projektu je nejčastěji citována 

americká profesní organizace AACE International, která definovala pět úrovní 

rozpracovanosti dokumentace a k nim příslušný očekávaný rozsah přesnosti 

odhadu: 

Úroveň 
Míra zpracování 

projektové 
dokumentace 

Účel užití dokumentace 
Očekávaný 

rozsah přesnosti 

Třída 5 0 % - 2 % Koncept -50 % až 100 % 

Třída 4 1 % - 5 % Studie proveditelnosti -30 % až +50 % 

Třída 3 10 % - 40 % Příprava rozpočtu -20 % až +30 % 

Třída 2 30 % - 70 % Nabídkový rozpočet -15 % až +20 % 

Třída 1 50 % - 100 % Upravený nabídkový rozpočet -10 % až +15 % 
Tabulka 1 – Přesnost odhadu ceny projektu, zdroj: [1] 

Je vidět, že míra přesnosti odhadované ceny sice roste, ale rozptyl je stále 

značný, a při rozhodování o budoucnosti projektu by měl investor i s takovým 

rozdílem počítat. 

Prvotním dokumentem u významných projektů bývá tzv. Pre-Feasibility 

Study, nebo-li předběžná studie proveditelnosti. V ní jsou zpracovány vstupní 

údaje o projektu, a obvykle nebývá nijak rozsáhlá. Na ni navazuje samotná studie 
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proveditelnosti (Feasibility Study), která už projekt popisuje podrobně a analyzuje 

veškeré související vlivy. Její zpracování už se týká většiny projektů.  

Z hlediska cenové dokumentace se v této fázi pracuje buď s projektantem 

oceněným výkazem výměr, nebo v případě rozsáhlých investičních celků 

s odbornými odhady cen provozních souborů a stavebních objektů. Projektantem 

zpracovaný výkaz výměr podrobně zachycuje zejména stavební část díla. Dokáže 

s velkou mírou přesnosti stanovit náklady tam, kde je cena dána součtem dodávek 

materiálů, a práce lidí a mechanizmů. Tyto ceny jsou s použitím dostupných 

databází (ÚRS, SCI) pro projektanta snadno dohledatelné, a investorovi 

poskytnou důležitou informaci o maximální ceně jednotlivých stavebních objektů.  

Odhad cen stavebních objektů vychází zejména z hrubých jednotkových 

cen za metr krychlový obestavěného prostoru, důležitým parametrem je zde typ 

konstrukce (beton, ocelová konstrukce apod.), a účel použití (např. skladová hala, 

administrativní budova, komunikace). U technologických celků je odhad ceny 

obtížnější, zdrojem jsou zejména ceny již realizovaných obdobných zařízení. Je 

potom na posouzení projektanta do jaké míry se technologie shodují. Velkou roli 

zde tedy hraje zkušenost projekční kanceláře a jejich inženýrů. 

Čím více ale bude stavba atypická, jak v použitých materiálech nebo ve 

způsobu provedení, tím méně lze rozpočet do jednotlivých položek soustavy 

„zaškatulkovat“. Směrné ceníky zároveň nezohledňují ostatní náklady stavby. 

Určitá míra výrobní režie je v položkách obsažena, žádná stavba ale není stejná. 

Individuální jsou náklady např. na zařízení staveniště, pronájmy ploch, dopravně-

inženýrská opatření, zimní opatření, provizoria apod. Tyto náklady se většinou pro 

zjednodušení ohodnocují procentuální přirážkou. 

Specifickou položkou z pohledu odhadu ceny jsou dodávky informačních 

technologií a softwaru. Ceny i technické parametry počítačových komponent se 

mění rychlým tempem, jejich změny souvisejí s neustálým vývojem, a k výkyvům 

dochází i v řádu měsíců. Stejně obtížně odhadovatelné jsou i ceny softwarového 

vybavení. Práce vývojářů bývá ohodnocena hodinovou sazbou, její množství je ale 

ve skutečnosti pro investora těžko měřitelné.  
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3.2. Cenová dokumentace a cenový management ve fázi výběrového 

řízení 

Pro samotný výběr dodavatele se může zadavatel rozhodnout, zda bude 

požadovat podrobný položkový rozpočet, rozpočet členěný na dílčí celky, nebo 

pouze celkovou cenu. Volba závisí zejména na rozsahu zakázky a na úrovni 

zpracování projektové dokumentace.  

Při použití položkového rozpočtu je stěžejní částí cenové dokumentace 

soupis prací. Ten obsahuje podrobný popis všech stavebních a montážních prací, 

samostatných dodávek, služeb, a vedlejších a ostatních nákladů nezbytných 

k úplné realizaci předmětu díla. Většinou ho zpracovává projektant a vychází z 

dokumentace pro provádění stavby. Podle potřeby je rozčleněn na stavební a 

inženýrské objekty (např. budovy, podzemní zásobníky, chladicí věže), a provozní 

soubory (např. vzduchotechnika, elektro, chemická úprava vody), a každý takový 

objekt má soupis prací vlastní. Každá položka soupisu prací musí obsahovat mj. 

jednoznačný popis stavební práce, dodávky nebo služby. Její náležitosti stanovuje 

vyhláška4 takto: 

 pořadové číslo položky 

 číselné zatřídění položky s odkazem na cenovou soustavu 

 popis položky 

 měrnou jednotku 

 množství měrné jednotky 

 výkaz výměr 

I když se vyhláška vztahuje k zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v praxi bývá cenová část dokumentace vypracována ve výše zmíněném rozsahu i 

pro projekty zadávané mimo tento zákon. 

Přesný popis rozsahu každé položky by textovou část rozpočtu neúměrně 

navyšoval, používají se proto odkazy na číselné kódy cenových soustav, ke 

                                            

4
 vyhl. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 

stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
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kterým jsou vydávány podrobné komentáře. Vysvětlení si zaslouží také pojem 

„výkaz výměr“, kterým se rozumí popis postupu výpočtu množství měrné jednotky 

dané položky tak, aby ho dle technické dokumentace bylo možné zkontrolovat.  

Položky, které jsou sice pro výstavbu nezbytné, ale cenové soustavy se jim 

nevěnují, se specifikují do kapitoly vedlejších a ostatních nákladů. Mezi vedlejší 

náklady patří např. dopravně-inženýrská opatření, vybudování zařízení staveniště 

(buňky, oplocení, aj.). Do ostatních nákladů potom patří např. zpracování 

dokumentace skutečného provedení, koordinace subdodavatelů nebo geodetické 

zaměření.  

Požaduje-li zadavatel členění ceny např. pouze dle stavebních objektů, 

vychází navrhovatel zejména z textové a výkresové části projektové dokumentace. 

Jakýsi soupis prací a výkaz výměr si vypracovává pro interní potřebu, a tím na 

sebe přebírá riziko toho, že neodhadne veškeré náklady zakázky. Nutná je zde 

proto zkušenost rozpočtáře, aby dokázal tato rizika podchytit, nabídková cena 

odpovídala realitě a zároveň byla konkurenceschopná. 

Kromě vlastního rozpočtu by měla cenová dokumentace ve výběrovém 

řízení obsahovat i požadavek na přehled jednotkových cen mechanizmů a 

hodinových sazeb pracovníků. V nabídkové ceně jsou samozřejmě rozpočítány a 

pro vlastní výběrové řízení nemají zásadní význam. Takový ceník je ale užitečné 

mít ve smlouvě pro účely možných budoucích více- i méněprací a změn.  

3.3. Cenová dokumentace ve fázi realizace 

Kromě cenové specifikace je součástí smlouvy také ujednání o postupu 

plateb, tj. platební kalendář. Zájmem objednatele je uhradit dílo jednou platbou až 

po jeho dokončení, což lze v praxi aplikovat pouze u menších zakázek, přibližně 

v řádu jednotek milionů korun. U větších zakázek by určitě taková podmínka ve 

výběrovém řízení znamenala zúžení okruhu nabízejících a navýšení ceny 

z důvodu zapojení banky dodavatele do financování subdodávek. U projektů, kde 

lze měřit výkon (např. budování tunelů, silnic, rekultivace apod.) jsou obvyklé 

měsíční platby ve výši provedených prací a dodávek. Fakturovaná částka je pak 

stanovena ve vazbě na sazby za jednotku výkonu. Tam, kde by bylo stanovení 
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měsíčních výkazů obtížné, se platby provádějí po dokončení dílčích celků ve výši 

dle sjednaného platebního kalendáře.  

Dalšími položkami v rozvrhu plateb mohou být akontace a zádržné. 

Akontace je vyplácena zejména za účelem nákupu subdodávek, a objednatel ji 

hradí zhotoviteli zpravidla po podpisu smlouvy ve výši 5 – 10 % z ceny díla. 

K jejímu zajištění obvykle zhotovitel předkládá bankovní záruku. Zádržné 

je naopak nástrojem k zajištění objednatele za bezvadné plnění díla. O částku 

opět ve výši 5 – 10 % je při ní ponížena fakturace, buď každá, nebo z poslední 

platby, a výplata zádržného proběhne až po úplném dokončení díla a odstranění 

všech vad a nedodělků. 

Ani ve fázi po podpisu smlouvy se nelze vyhnout dalším jednáním o ceně, 

na řadu přicházejí změny rozsahu. Není to nijak neobvyklá záležitost, zejména ve 

stavebnictví jsou změny časté. Vznikají např. při rekonstrukcích, kdy není 

k dispozici kompletní dokumentace starších budov, budují se nepředpokládané 

přeložky sítí, nebo se na staveništi mohou vyskytnout archeologické nálezy, kvůli 

kterým se práce musí přerušit apod. Neobvyklé nejsou ani méněpráce, ty mohou 

vzniknout např. dodatečnými úpravami projektu z požadavku objednatele.  

Pro takové situace je vhodné mít ve smlouvě nastavený způsob, jakým 

bude nová cena stanovena. Tím, že už o její výši neproběhne soutěž, ale pouze 

dialog s jedním dodavatelem, se jednání řídí podle jiného modelu. Výhodou je 

přesnější znalost rozsahu změny, rozpočet často lze zpracovat v podrobném 

rozsahu, a je tak porovnatelný např. s ceníkem ÚRS. Dodavatel může subdodávky 

doložit nabídkami svých subdodavatelů, a vlastní výkony ohodnotí hodinovými 

sazbami odsouhlasenými ve smlouvě.  

Obdobným případem je kalkulace méněprací, kdy se smluvní cena sníží o 

neprovedené práce, pokud byly ve smlouvě přesně specifikovány. U smluvní ceny 

díla stanovené dle rozpočtu se sníží výměra položky, a odečítaná částka je tím 

snadno zjistitelná. Specifickým případem jsou změny harmonogramu, kdy se 

rozsah díla nemění, vícenáklady z důvodu prodloužení realizace ale bezesporu 

vznikají. Jsou to zejména náklady na pronájmy ploch, zařízení staveniště, 

bankovní záruky nebo prodloužení záruční lhůty. Úkolem investora ve všech výše 
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zmíněných je posoudit oprávněnost nároků dodavatele, zda za vícepráce opravdu 

nese zodpovědnost a měl by je hradit. To závisí především na zvolených 

obchodních podmínkách smlouvy, kde jsou nastaveny hranice vzájemné 

odpovědnosti za pochybení. 
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4. Cenová eskalace 

Pod pojmem cenová eskalace, někdy též uváděno jako indexace ceny nebo 

právnickým výrazem cenová doložka, se rozumí smluvně dohodnutá změna ceny 

v závislosti na čase a vývoji statistických ukazatelů. Eskalace bývá uplatňována u 

dlouhodobých a finančně mimořádně náročných projektů, které jsou pro 

dodavatele rizikovější z důvodu nejistého vývoje na trhu. Eskalace jsou přínosné 

pro obě smluvní strany – objednatel má větší jistotu, že smlouva bude bez úprav 

funkční po celou dobu platnosti, cena bude kopírovat pohyby trhu a není navýšena 

o rizikové složky. Pro dodavatele je zase velmi obtížné odhadovat vývoj cen na 

období např. i tří let, jejich pohyby mohou být v některých oborech značné, a při 

chybném odhadu se mohou stát pro podnik likvidační.  

Eskalace samozřejmě nemůže dodavateli zajistit přesnou reakci na změnu 

tržních cen, neboť statistiky pracují s průměrnými hodnotami v daných oborech.  

4.1 Statistické indexy 

V tuzemsku se sledováním a zpracováním ekonomických ukazatelů zabývá 

Český statistický úřad, pro případné zahraniční indexy jsou pak příslušná data 

k dohledání na webových stránkách Eurostatu. Metodiky pro vyhodnocování dat a 

vykazování se u obou organizací samozřejmě shodují.  

Pro investiční výstavbu se jako nejvhodnější ukazatelé jeví indexy mezd, 

nebo průmyslové a stavební výroby: 

a) Index cen průmyslových výrobců – je vydáván měsíčně na základě dat 

z dotazníků zpracovaných vybranými českými podniky. Člení se na celkem 

77 skupin zahrnující suroviny a hlavní výrobky z nich, a udává relativní 

změny v jejich cenách jak za jednotlivé skupiny, tak i souhrnně za příslušné 

sekce. Ceny získané od respondentů a tím i vlastní indexy jsou očištěny o 

vliv daní a regulatorních zásahů, zachycují tedy čistě prodejní ceny bez 

účinků vlivu státu.  

Tím, že celkový index v sobě zahrnuje různorodou směsici průmyslových 

oborů, jsou zprůměrované hodnoty v úhrnu ovlivněny vývojem celého 

hospodářství. Eskalace na základě souhrnu by proto ztratila svůj význam, 
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jako parametr je tedy nejvhodnější použít skupinu, která je co nejblíže 

předmětu investice. Všeobecně jsou použitelné indexy týkající se 

stavebnictví, hutní výroby nebo strojírenství. O rozdílnosti vývoje cen 

v jednotlivých průmyslových oborech svědčí níže uvedený přehled: 

Označení 
skupiny 

Název skupiny 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

BCDE ÚHRN 101,6 105,8 110,5 107,0 108,3 114,3 116,8 117,7 

CG 236 
Betonové, cementové a sádrové 
výrobky 

100,5 103,6 107,5 108,4 107,3 106,7 106,0 105,5 

CH 251 Konstrukční kovové výrobky 100,3 106,7 112,1 103,0 96,7 101,0 104,0 101,9 

CH 252 
Kovové nádrže, zásobníky a 
podobné nádoby 

101,2 107,0 113,0 110,9 110,5 108,6 106,7 105,7 

CI 261 Elektronické součástky a desky 96,3 96,6 95,6 90,0 89,4 88,4 83,5 82,1 

CJ 271 
El. motory, generátory, 
transformátory 

101,2 102,9 103,2 104,9 104,8 106,4 107,2 107,5 

CK 28 Stroje a zařízení j. n. 101,5 104,1 106,6 108,5 106,8 107,0 107,9 108,8 

CM 332 
Instalace průmyslových strojů a 
zařízení 

100,8 105,6 113,7 118,8 119,6 121,6 122,9 124,2 

Tabulka 2 – Vybrané skupiny Indexu průmyslových výrobců, stav r. 2005 = 100, v dalších letech jsou uvedeny 
průměry hodnot za daný rok vztažené k r. 2005, zdroj: ČSÚ 

Většina indexů má vzestupný trend, liší se však rychlostí růstu v závislosti 

na vývoji oboru. Výjimkou jsou např. hodnoty indexu elektronických 

komponent, které přes rychlý technologický vývoj a zvyšující se výkonnost 

zařízení trvale klesají, což lze sledovat i v nepodnikatelské sféře. 

b) Index cen stavebních konstrukcí a prací – změny cen jsou 

vyhodnocovány čtvrtletně, způsob sledování je obdobný jako u předchozího 

indexu. Sledují se pohyby cen vybraných prací a jejich souhrnné hodnoty.  

Graf 1 – Dlouhodobý vývoj indexu cen stavebních prací v letech 1997 - 2013, stav r. 2005 = 100, v dalších 
letech jsou uvedeny průměry hodnot za daný rok vztažené k r. 2005, zdroj: ČSÚ 
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Trend vývoje souhrnného indexu ukazuje do roku 2009 poměrně stálý 

vzestup o 2-3 body ročně, pak v souvislosti s celkovým útlumem ekonomiky 

a snížením objemu stavebních prací následuje pokles. Jeho důsledkem je 

meziroční snižování cen o 0,5 až 1 bod, v současné době lze sledovat 

návrat cenové hladiny na úroveň roku 2008.  

c) Průměrná hrubá mzda – sledují se průměrné hrubé mzdy rozčleněné dle 

odvětví a mzda souhrnná. Statistiky vycházejí z údajů vybraných podniků, a 

jsou zveřejňovány vždy čtvrtletně v absolutních částkách.  

Souhrnná průměrná hrubá mzda byla vždy o něco vyšší, než mzdy ve 

stavebnictví, a vývoj obou hodnot byl až do roku 2011 rostoucí. Od té doby 

se trendy změnily, a mzdy ve stavebnictví mírně klesají. 

Graf 2 – Vývoj hrubých mezd ve stavebnictví v letech 2000 – 2013, porovnání čtvrtletních a ročních průměrů, 

tabulka hodnot viz. příloha 1, zdroj: ČSÚ 

Mzdy ve stavebnictví se vyznačují svojí sezónností, v prvním čtvrtletí jsou 

vždy nejnižší, během roku postupně rostou, a ve čtvrtém čtvrtletí se 

dostanou na své roční maximum. Na začátku následujícího roku pak vždy 

opět následuje propad.  

Rozdíl v hodnotách v rámci jednoho roku je výrazný, v r. 2013 dosáhl 15 %, 

v dřívějších letech se pohyboval i nad 20 %. Tyto výkyvy lze pozorovat 

každoročně, a pro stavebnictví, stejně tak jako např. pro zemědělství, jsou 
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charakteristické. Při stanovování eskalačního indexu je důležité tento trend 

vzít v potaz, a jako směrodatnou hodnotu použít jeho roční průměr.  

Pro úplnost v této kapitole zmíním i klasickou inflaci spotřebitelských cen, 

ovšem jako zástupce zjevně nevhodného parametru k eskalaci investičních 

projektů. Na první pohled se jeví ukazatelem obecné úrovně hodnoty peněz, a 

dodavatelé si její použití v eskalačním vzorci často přejí, nebo jí alespoň 

argumentují při požadavcích na navýšení ceny v průběhu výstavby. 

Nepoužitelnost inflace vyplývá ale už ze způsobu jejího měření – sledují se 

zde ceny výrobků a služeb pro spotřebitele, tedy pro fyzické osoby v běžném 

občanském životě (např. ceny potravin, oděvů, zahraničních zájezdů apod.). 

Spotřební koš kromě toho obsahuje i položky, jejichž ceny jsou státem regulované 

(elektřina, plyn, alkohol, paliva aj.) i se započtením nepřímých daní (DPH, 

spotřební daně).  

Nejdůležitějším důvodem pro její nevhodnost je ale vliv České národní 

banky, která má řízení inflace resp. cenové stability jako svoji zákonnou povinnost. 

Vykonává ji formou tzv. cílování inflace5, kdy svými zásahy udržuje hodnotu 

indexu v rozmezí 1 – 3 % ročně. Trend vývoje inflace bude tedy vždy mírně 

vzestupný, aniž by vystihoval tržní podmínky ve stavebnictví a průmyslu.  

V současné době mají oborové indexy ve stavebnictví, jak bylo výše 

zmíněno, spíše klesající nebo stagnující tendenci, a pokud měl investor štěstí v 

odhadu, a ve správný čas eskalace vhodně nastavil, může nyní počítat s úsporou 

ve výši jednotek procent z původní ceny projektu. Jejich další vývoj je však těžko 

předvídatelný, stejně tak jako nikdo před několika lety nepředpokládal jejich 

současný propad.  

V obdobném rozsahu a členění jsou vydávány i indexy Eurostatu. Zachycují 

vývoj statistických ukazatelů členských států Evropské unie, ať už jako celku, 

podle historického vývoje EU (tj. EU15, EU27, EU28), podle souhrnu za státy 

platící eurem nebo čistě za jednotlivé státy.  

                                            

5
 podrobněji viz. http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/cilovani.html 

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/cilovani.html
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V průmyslu je vývoj ukazatelů EU obdobný jako v ČR, nebo spíše naopak 

my jsme díky zahraničnímu obchodu ovlivňováni trendy na evropském trhu.  

 

Graf 3 – Porovnání vývoje indexu Producer prices in industry v EU a ČR, přehled hodnot v příloze 2,  

zdroj: Eurostat 

Z grafu je patrné zpoždění dopadu recese hospodářství v EU na ukazatele 

v ČR, a víceméně shodný trend vývoje v dalších obdobích. Takový vývoj ale určitě 

není překvapující. 

Dalším zdrojem informací pro indexaci ceny mohou být údaje národních 

úřadů jednotlivých států, aktuální data jsou k dispozici na příslušných webových 

stránkách. 
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4.2 Výpočtové modely eskalací 

Výše vlastní eskalace je určena na základě ve smlouvě dohodnutého 

vzorce s použitím sjednaných indexů v předem určeném čase. Základní vzorec lze 

matematicky popsat jako součin vstupní ceny a relativní změny indexu: 

         
  

  
         [1] 

kde 

PE ..... je eskalovaná cena, 

P0 ...... je vstupní cena, cena při podpisu smlouvy, 

I1 ....... je eskalační index ve sjednaném období, 

I0 ....... je vstupní eskalační index k základnímu datu. 

Tento vzorec je možné modifikovat různými způsoby, kdy se např. vstupní 

cena rozdělí na stavební a technologickou část, a eskalace je provedena odděleně 

podle změn příslušných indexů. V rozšířené podobě pro takový případ má pak 

vzorec následující formu: 

          
   

   
        

   

   
       [2] 

kde 

Ps0, Pt0 ........ jsou vstupní ceny stavební a technologické části, 

Is0, It0 ........... jsou vstupní hodnoty indexů stavební a technologické části, 

Is1, It1 ........... jsou sledované hodnoty indexů stavební a technologické části. 

V případech, kdy není smluvní cena podrobněji rozčleněna, nebo se 

eskalace provádí indexy ne úplně přesně k dílčím cenám přiřaditelnými (např. 

mzdové indexy, změny cen elektřiny a materiálů), se indexy násobí koeficienty 

vyjadřující jejich váhu. Vzorec v obecném vyjádření pak vypadá takto: 

       (      
   

   
       

   

   
         

   

   
 )    [3] 

kde 

k1 až kn ........ jsou koeficienty poměru vůči celkové smluvní ceně. 
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Vliv změn indexů je možné „brzdit“ další úpravou, kdy se sníží hodnota 

změny např. na poloviční úroveň. S dosazením do vzorce [1] vznikne následující 

vztah: 

       ( 

  
  
    

 
  )       [4] 

Výsledkem výpočtu v těchto vzorcích je celková eskalovaná částka, na 

faktuře dodavatele se v této výši může objevit, pokud je dílo hrazené jednou 

platbou při konečném předání. Jestliže je smlouvou dohodnutý platební kalendář, 

bude samostatná platba za eskalace jen ve výši změny oproti ceně P0:   

                  [5] 

Výše uvedené vzorce samozřejmě nepopisují všechny možnosti výpočtů. 

Vyjadřují ale základní princip eskalace, a dle dohody smluvních stran jsou možné 

jejich další variace. 
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5. Vyhodnocení 

V předchozích kapitolách byly popsány možnosti, jak lze smlouvu a vývoj 

projektu učinit „živým“ produktem. Praktické použití nástrojů pro tvorbu a kontrolu 

ceny projektu bude v této kapitole uvedeno na příkladech. Všechny zde zmíněné 

technické a cenové údaje jsou informativní, nevycházejí ze skutečných 

obchodních případů, a slouží jen k demonstraci postupů cenového managementu. 

5.1 Situace 1 – Příprava projektu 

Investor ve svém areálu zamýšlí provést demolici nevyužívaných objektů a 

výstavbu nové výrobní haly. Jedná se o „brownfield“ s dlouhou historií, který byl 

vybudován v padesátých letech minulého století. Budovy byly používány nejdříve 

jako sklady a montážní haly, později i jako garáže a servisní místa zemědělské 

techniky. Projekt počítá s demolicí a výstavbou nové montážní haly s portálovým 

jeřábem. 

Z hlediska cenového je projekt rozdělen na tyto části: 

a) demolice starých objektů – rozsah cca 16.000 m3 

b) výstavba haly – rozsah cca 4.000 m3 

c) dodávka a montáž portálového jeřábu 

d) rekonstrukce zpevněných ploch – rozsah cca 3.000 m2 

Prvotní odhady cen jednotlivých celků se stanovují buď poptávkou na 

konkrétní dodavatele, nebo dle statistických sborníků průměrných cen. V tomto 

případě může být postup pro odhad stavební části následující: 

ad a) demolice starých objektů – obvyklou cenu lze dohledat v katalogu 

směrných cen ÚRS, katalog HSV: 

pol. 981134313 - Demolice hal zděných, bourání těžkou mechanizací, 20% podíl 
konstrukcí - cena 94 Kč/m3  

ad b) výstavba haly – bez zpracované projektové dokumentace a výkazu 

výměr není možné obrátit se přímo na stavební firmy, vhodné je využití sborníku 

společnosti ÚRS, kde se uvádí zprůměrované jednotkové ceny dle typů objektů:  
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Výrobní hala s jeřábovou dráhou, ceny za obestavěný prostor: 

- montovaná z betonových dílců – cena 3.276 Kč/m3  
- montovaná z ocelových profilů – cena 2.659 Kč/m3 

ad d) rekonstrukce zpevněných ploch – opět lze použít sborník průměrných 

orientačních cen stavebních objektů: 

Plochy charakteru pozemních komunikací, cena za m2: 

- plocha dlážděná – cena 1.602 Kč/m2 
- plocha betonová – cena 2.541 Kč/m2 
- plocha z kameniva obalovaného živicí – cena 1.595 Kč/m2 

Odhad ceny technologické části: 

ad c) dodávka a montáž portálového jeřábu - technické požadavky na 

dodávku jeřábu jsou předběžně známy, lze jej proto nezávazně poptat u montážní 

firmy: 

Portálový jeřáb, rozpětí 10 m, nosnost 12 tun – cena 6.900.000 Kč 

Z výše uvedených údajů lze sestavit ekonomicky nejvýhodnější variantu 

výstavby v této podobě: 

- demolice starého objektu – 94 Kč/m3 x 16.000 m3 = 1.504.000 Kč 

- stavba nové haly z ocelových profilů -  

2.659 Kč/m3 x 4.000 m3 = 10.636.000 Kč 

- rekonstrukce zpevněných ploch, provedeno kamenivem obalovaného 

živicí –  1.595 Kč/m3 x 3.000 m3 = 4.785.000 Kč 

- portálový jeřáb –  6.900.000 Kč 

Celkem bez DPH 23.825.000 Kč 

Rozhodnutí o tom, zda investor realizuje svůj projekt v této variantě, je 

pouze na něm. Může si zvolit jinou materiálovou skladbu objektů, nebo přehodnotit 

svoje požadavky na velikost a rozsah projektu. S velkou pravděpodobností se ale 

ve výběrovém řízení na stavební část dopracuje k cenám nižším, než ve zde 

vypočteném orientačním odhadu. 
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5.2 Situace 2 – Eskalace smluvní ceny 

V rámci výstavby nového elektrárenského bloku zasmluvnil v srpnu 2008 

investor dodávku provozního souboru odsíření. Jelikož se jedná o strategickou 

technologii a zhotovitel je i dodavatelem projektové dokumentace, je smlouva 

podepsána dva roky před zahájením výstavby. Dodávka samotná se řídí 

harmonogramem výstavby celého bloku, která proběhne ve lhůtě tří let. 

Cena vzešlá z výběrového řízení byla dodavatelem nastavena na cenovou 

úroveň roku 2008. Většina technologických dodávek pochází ze zahraničí, 

tuzemskými firmami byly zajištěny zejména stavební dodávky. Dodavatelem 

stanovená cena vycházela z odborných odhadů pro jednotlivé dílčí celky. 

Platby byly stanoveny postupně v termínech dle vývoje zpracování 

dokumentace, a provedených montáží a dodávek na staveništi. 

Cenová specifikace ve smlouvě o dílo byla rozdělena na provozní soubory 

(PS) a stavební objekty (SO) takto: 

Provozní soubory  tis. Kč tis. EUR 

PS 01 Vápencové hospodářství - vykládka, skladování, drcení a mletí 153 750 12 220 

PS 02 Absorber 109 000 6 370 

PS 03 Kouřovody, chladič spalin 133 000 10 530 

PS 04 Sádrovcové hospodářství - odvodnění, doprava 128 250 9 360 

PS 05 Elektro, řízení, izolace, ostatní potrubí 141 500 7 540 

PS celkem  665 500 46 020 

 

Stavební objekty  tis. Kč tis EUR 

SO 01 Vápencové hospodářství - vykládka, sklad, drticí stanice 98 400 0 

SO 02 Absorber 8 910 0 

SO 03 Sádrovcové hospodářství  53 600 0 

SO 04 Základy pro ocelové konstrukce kouřovodů 5 600 0 

SO 05 Ostatní stavební dodávky 33 100 0 

SO celkem  199 610 0 

 

    tis. Kč tis. EUR 

Celkem bez DPH  865 110 46 020 
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Smluvní strany se dohodly na eskalacích v tomto rozsahu: 

a) smluvní cena za zahraniční technologické dodávky: 

                  
  
  

 

kde 

I0 je hodnota indexu ve 3. čtvrtletí 2008 

I1 je hodnota indexu ve 4. čtvrtletí 2011 

Jako rozhodný index byl sjednaný stav Producers prices in industry pro 

Spolkovou republiku Německo, zveřejňovaný na webových stránkách Eurostatu6 

(tabulka hodnot viz. příloha 2). 

b) smluvní cena za tuzemské technologické dodávky a montáže 

                   (         
   

   
          

   

   
 ) 

kde 

I0 je hodnota indexu v srpnu 2008 

I1 je hodnota indexu v listopadu 2011 

IxA je index cen průmyslových výrobců dle ČSÚ, sk. CK 289 Ostatní 

stroje pro speciální účely 

IxB je index cen průmyslových výrobců dle ČSÚ, sk. CM 332 Instalace 

strojů a zařízení 

c) smluvní cena za stavební dodávky a práce 

                   
  
  

 

kde 

I0 je hodnota indexu v srpnu 2008 

I1 je hodnota indexu v listopadu 2011 

Eskalace bude provedena podle vývoje hodnot Indexu cen stavebních prací 

dle údajů ČSÚ. 

                                            

6
 viz. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sts_inpp_q&lang=en  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sts_inpp_q&lang=en
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V době před uzavřením smlouvy byla investorem provedena analýza vývoje 

příslušných indexů k predikci eskalovaných plateb. Všechny indexy měly mírně 

rostoucí trend, předpokládal se růst v rozmezí 2 – 3 % ročně. V absolutních 

částkách vycházely odhady pravděpodobné eskalace částky v EUR za 13 čtvrtletí 

takto: 

- eskalace pro 2% roční nárůst: 

                    
  
                  

Vlastní eskalace je rovna rozdílu eskalované a původní částky, tedy:  

Emin = 49.079.165 – 46.020.000 = 3.059.166 EUR, resp. nárůst o 6,65 % 

- eskalace pro 3% roční nárůst: 

                    
  
                 

Emax = 50.660.281 – 46.020.000 = 4.640.281 EUR, resp. nárůst o 10,08 % 

 

Pro výpočet předpokládaných eskalací plateb v korunách lze využít výše 

vyjádřené procentuální hodnoty: 

Emin = 865.110.000  .  0,0665 = 57.529.815 Kč 

Emax = 865.110.000  . 0,1008 = 87.203.088 Kč 

Tyto hodnoty tedy tvořily meze, ve kterých byly eskalace oběma smluvními 

stranami očekávány. Skutečný vývoj indexů byl však v období výstavby značně 

rozdílný, neboť se na nich projevily výkyvy spojené s ekonomickou recesí. Po 

dosazení hodnot statistických indexů vyšly hodnoty eskalací následovně: 

ad a) eskalovaná cena za zahraniční technologické dodávky: 

                  
      

      
                  

E = 46.738.017 – 46.020.000 = 718.017 EUR, tj. nárůst o 1,56 % 

 

ad b) eskalovaná cena za tuzemské technologické dodávky a montáže: 

                   (         
     

     
          

     

     
 )                 

E = 676.140.287 – 665.500.000 = 10.640.287 Kč, tj. nárůst o 1,6 % 
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ad c) smluvní cena za stavební dodávky a práce 

                   
     

     
                

E = 198.900.906 – 199.610.000 = - 709.094 Kč, tj. snížení ceny o 0,3 % 

 

Z pohledu investora byla dohoda o eskalacích bezesporu přínosná, díky 

poklesu indexů tak na svém projektu vykázal výraznou úsporu. Místo 

očekávaného navýšení ceny v rozmezí 6,65 – 10,08 % se během tří let ceny jak 

tuzemských, tak zahraničních dodávek změnily pouze o přibližně 1,5 %. Díky 

stagnaci a mírnému poklesu indexu cen stavebních prací došlo dokonce ke 

snížení původní ceny stavební části o více jak 700 tisíc korun. 
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6. Závěr 

Cenový management v investiční výstavbě nabízí řadu způsobů, jak 

pracovat s rozpočty ve všech fázích vývoje projektu. Na začátku se jedná zejména 

o odhady nákladů, a je proto nutné počítat s velkou mírou nepřesnosti. Žádná 

stavba nebo technologie nejsou stoprocentně shodné a porovnatelné s jinými 

projekty, i když na první pohled stejnými. Budu-li v roli investora porovnávat 

náklady na výstavbu dvou stavebně shodných objektů, například hypermarketů – 

jeden poblíž Prahy a druhý v Chomutově, musím počítat s množstvím rozdílů, 

které stavba přináší, a které mají vliv na konečnou cenu díla. Dopad budou mít 

geologické podmínky na staveništi, dopravní vzdálenosti pro přepravu materiálu, 

výskyt podzemních sítí, rozdílné mzdové náklady apod.  

Ještě větších rozdílů se lze dočkat při porovnání staveb v zahraničí. Tam je 

nutné brát v úvahu zejména odlišnou cenovou hladinu dodávek a prací, pracovní 

nasazení dělníků, legislativní postupy, klimatické podmínky apod. V takto 

extrémních případech je porovnání tuzemských a zahraničních nákladů na projekt 

téměř nemožné. 

Ve fázi přípravy lze velkou část nákladů uspořit i vlastní obchodní 

koordinací. Rozdělením projektu na menší celky (zde pozor na ustanovení zákona 

o veřejných zakázkách) na sebe investor přebírá část odpovědnosti za hladký 

průběh výstavby. Koordinace subdodavatelů bývá v rozpočtech stavebních firem 

ohodnocena 6 – 12 % z ceny subdodávky, a je na zvážení investora, zda dokáže 

vlastními silami takovou činnost zvládnout, nebo si za ni radši připlatí.  

I přes pečlivou přípravu ale může být nakonec tržní cena od té odhadované 

velmi vzdálená, a to oběma směry. Podhodnocené nabídky bývají rizikové hlavně 

z důvodu nejistého výsledku, zda bude dodavatel opravdu schopný zakázku 

v termínu dokončit. Z právního pohledu je smluvní ujednání závazné, platí zásada 

„pacta sunt servanda“, tj. smlouvy se mají plnit, a žádný soud neuzná dodavateli 

vícenáklady jen proto, že svoji cenu chybně určil. Se zbankrotovaným 

dodavatelem se ovšem projekt těžko dokončí. Naopak nabídkové ceny neúměrně 

vysoké zase svědčí buď o kartelové dohodě dodavatelů, nebo o chybné přípravě 
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investora. V obou případech je potřeba s nabízejícími dále jednat, vyslechnout si 

argumenty protistrany a pokusit se najít řešení přijatelné pro obě strany. 

Ve fázi po uzavření smlouvy se cenový management zaměřuje na kalkulace 

více- a méněprací. Rozdíl je zjevný v tom, že zde ceny nevycházejí ze soutěže ale 

z nabídky zhotovitele. Úlohou investora je v této fázi hlavně posouzení 

oprávněnosti kalkulovaných položek, a tam, kde je to možné, se držet cen 

sjednaných ve smlouvě.  

Ke správnému posouzení rozpočtu investor potřebuje přístup k aktuálním 

ceníkům stavebních a montážních prací a dodávek. Získat ho lze prostřednictvím 

softwarových aplikací specializovaných firem, nejrozšířenější je cenová soustava 

ÚRS Praha, a.s. Dodavatelé ve stavebnictví s těmito směrnými ceníky pracují, a 

investor by si určitě měl zajistit odborný posudek významnějších dílčích dodávek, 

zda neobsahují chyby v jeho neprospěch. I v těchto případech lze aplikovat tzv. 

„Paretovo pravidlo“ – kdy k závěru, zda lze nabídku přijmout, postačí posouzení 

20 % položek, které tvoří 80 % ceny. V praxi samozřejmě nelze takovou hranici 

přesně stanovit, určitě ale postačí se k ní alespoň v duchu této zásady přiblížit.  

K optimalizaci smluvní ceny přispívají i cenové eskalace, které jsou 

užitečným nástrojem pro snížení rizika ztrát z důvodu nepředvídatelného vývoje 

trhu. Nejdůležitějším rozhodnutím je volba eskalačního indexu, zhodnocení jeho 

historie, jakým způsobem se vyvíjel, a jaký trend může mít v budoucnu. To je ale 

aspekt, který lze jen obtížně splnit. Kdyby byl vývoj indexů takto jednoduše 

předvídatelný, mohla by se jím cena navýšit už při podpisu smlouvy, a k žádným 

eskalačním vzorcům by nebylo potřeba přistupovat. Pro investora výhodná je 

určitě možnost snížení ceny, pokud by příslušný index v posuzovaném období 

vykázal pokles.  

Investor by také měl dát dodavateli možnost průběžného krytí svých 

nákladů prostřednictvím správně sestaveného platebního kalendáře. Platby by 

měly vždy kopírovat množství odvedené práce a dodávek, tím bude mít investor 

své výdaje kryté pro případ selhání dodavatele. Doporučit lze také průběžnou 

kontrolu dodavatelova „finančního zdraví“, např. zda včas plní své závazky vůči 

subdodavatelům. Případné potíže se totiž mohou projevit na kvalitě nebo skluzech 
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v plnění harmonogramu, a na jejich následky potom doplatí i sám investor. Vždy je 

proto lepší takovým situacím předcházet, a kontrole plnění se aktivně věnovat. 

Ve své diplomové práci jsem chtěl zachytit vlastní zkušenosti z práce 

v obchodním týmu pro výstavbu a obnovu elektráren v severních Čechách 

v letech 2007 – 2014, a mám za to, že tyto poznatky jsou použitelné i při realizaci 

menších projektů v jiných oborech. Výsledek jednání o cenách vždy závisí na 

věcných argumentech smluvních stran, ochotě k dohodě, a zájmu zúčastněných 

stran dopracovat se k oboustranně přijatelnému kompromisu. 
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Příloha č. 1:  

Přehled vývoje průměrných hrubých mezd 

a) Průměrné hrubé mzdy v letech 2000 – 2013, ročně 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ČR celkem 13 219 14 378 15 524 16 430 17 466 18 344 19 546 

Stavebnictví 12 623 13 537 14 213 15 203 16 279 16 808 17 885 

        

        

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  

ČR celkem 20 957 22 592 23 344 23 864 24 455 25 112 25 128 

Stavebnictví 19 036 20 948 22 022 22 284 22 797 22 862 22 319 

 

b) Průměrné hrubé mzdy v letech 2000 – 2013, čtvrtletně 

    2000 2001 

    Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ČR celkem 11 941 13 227 12 963 14 717 13 052 14 391 14 117 15 908 

Stavebnictví 11 087 12 430 12 856 14 056 11 840 13 275 13 853 15 076 

          
          
    2002 2003 

    Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ČR celkem 14 083 15 599 15 268 17 133 14 986 16 529 16 088 18 096 

Stavebnictví 12 382 13 908 14 510 15 954 13 075 14 992 15 445 17 160 

          

          
    2004 2005 

    Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ČR celkem 16 231 17 223 17 190 19 183 17 067 18 112 18 203 19 963 

Stavebnictví 14 528 15 983 16 522 17 955 14 796 16 625 17 162 18 515 

          

          
    2006 2007 

    Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ČR celkem 18 270 19 300 19 305 21 269 19 687 20 740 20 721 22 641 

Stavebnictví 15 647 17 591 18 257 19 907 17 459 18 705 19 113 20 795 

          

          
    2008 2009 

    Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ČR celkem 21 632 22 246 22 181 24 309 22 108 22 796 23 091 25 418 

Stavebnictví 19 526 20 353 20 967 22 897 19 995 21 646 21 867 24 577 
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    2010 2011 

    Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ČR celkem 22 738 23 504 23 600 25 591 23 372 24 116 24 107 26 211 

Stavebnictví 19 860 22 170 22 409 24 617 20 708 22 561 22 860 24 980 

 
         

 
             2012 2013 

    Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ČR celkem 24 146 24 656 24 514 27 121 24 067 24 956 24 842 26 637 

Stavebnictví 21 073 22 036 23 008 25 307 20 680 22 198 22 523 23 870 

 
zdroj: ČSÚ, http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/i/tab_2_pmz/$File/pmzcr031114_2.xlsx 
 
- hodnoty v Kč  
- za rok 2013 jsou uvedeny předběžné údaje 

  

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/i/tab_2_pmz/$File/pmzcr031114_2.xlsx
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Příloha č. 2:  

Přehled vývoje indexu Producer prices in industry, total - quarterly data 

 

 
2005 Q1 2005 Q2 2005 Q3 2005 Q4 2006 Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 

EU 28 87,64 88,49 89,62 90,52 91,88 93,03 93,77 93,30 

EU 15 87,66 88,50 89,73 90,69 92,17 93,25 93,90 93,47 

Česká republika 98,18 98,34 97,76 97,52 97,43 97,85 98,66 98,50 

SRN 91,30 92,03 92,83 93,55 94,96 96,16 96,72 96,69 

         

 
2007 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2008 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 

EU 28  93,61 94,58 95,28 96,67 98,41 100,90 102,75 99,98 

EU 15 93,77 94,72 95,40 96,91 98,66 101,33 103,30 100,24 

Česká republika 99,77 101,19 101,55 100,76 101,09 101,22 101,83 101,55 

SRN 96,75 97,18 97,33 97,98 99,24 101,09 103,19 101,83 

         

 
2009 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2010 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 

EU 28  97,63 96,59 96,45 96,88 98,18 99,85 100,51 101,47 

EU 15 97,46 96,43 96,42 96,89 98,27 99,83 100,45 101,45 

Česká republika 102,97 100,10 98,12 98,47 99,03 100,50 100,10 100,40 

SRN 99,55 98,04 97,15 97,12 98,24 99,80 100,67 101,27 

         

 
2011 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 

EU 28  104,04 105,63 106,06 106,55 107,97 108,12 108,42 108,48 

EU 15 104,06 105,65 106,02 106,34 107,83 107,92 108,26 108,35 

Česká republika 102,17 103,70 103,83 105,33 106,10 106,44 106,24 106,33 

SRN 103,03 104,17 104,60 104,80 105,63 105,97 106,10 106,20 

         

 
2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 

    EU 28  108,71 108,02 108,24 107,66 
    EU 15 108,56 107,86 108,09 107,51 
    Česká republika 107,27 107,23 107,03 108,30 
    SRN 106,20 105,80 105,63 105,43 
    

          

zdroj: Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sts_inpp_q&lang=en 

- hodnoty vztaženy k r. 2010 = 100, čtvrtletní údaje 

- EU15 – Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, SRN, Nizozemsko, Dánsko, Irsko, Spojené království, 

Řecko, Portugalsko, Španělsko, Finsko, Rakousko, Švédsko 

- EU28 – státy EU15, Česko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, 

Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko 

 

 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sts_inpp_q&lang=en

