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Anotace 
Úkolem této bakalářské práce je vytvořit rozpočtové ukazatele pro montážní 

práce elektroinstalací z pohledu celkové stavby a zároveň, samostatných prvků 

(hromosvod, rozvody, rozvaděč a kompletační prvky). Nedílnou součástí práce bylo 

nalézt závislosti, na které budou rozpočtové ukazatele vytvářeny.  

První část se zabývá výpočtem rozpočtových ukazatelů pomocí podkladů, 

kterými jsou projektové dokumentace a cenové nabídky elektroinstalací pěti rodinných 

domů. 

V druhé části jsou výsledné rozpočtové ukazatele aplikovány a porovnány s 

původními cenovými nabídkami elektroinstalací pro pět rodinných domů. Cílem je zjistit 

přesnost navržených rozpočtových ukazatelů. 

 
Annotation 

The task of this bachelor thesis is to originate a budget indicators for the wiring 

installation work from the perspective of the overall construction and also separate 

components (lighting conductor, wiring, switchboard and assembling components). An 

integral part of work was found depending for which will be budget indicators created. 

 The first part deals with the calculation of budget indicators using project 

documents and quotations wiring the five houses. 

 In the second part the final budget indicators are applied and compared with 

the original price offers wiring for the five houses. The objective is to determine the 

accuracy of the proposed budget indicators. 
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Elektroinstalace, silnoproud, rozpočtové ukazatele. 
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Úvod 
Cílem této bakalářské práce je vytvořit rozpočtové ukazatele na montáže 

elektroinstalací, které by měly pomoci stavebním firmám při ocenění těchto prací. 

Podkladem pro navržení nových ukazatelů jsou cenové nabídky pěti stavebních 

objektů a jejich projektové dokumentace.  

 V první části této práce se seznámíme nejdříve s veškerými pojmy 

elektroinstalací, abychom se mohli lépe orientovat jak ve výkresové části těchto 

profesích, ale hlavně když se podíváme do cenových nabídek, abychom věděli, co je 

vlastně v těchto montážních pracích oceňováno. Další nezbytnou znalostí je, abychom 

věděli, kde nalezneme při pohledu na stavební objekt jednotlivé prvky, jako jsou 

hromosvod, rozvaděč, kompletační prvky a veškeré rozvody propojující tyto prvky.  

 Bakalářská práce má dvě důležité části, první se zabývá vytvořením 

rozpočtových ukazatelů pro celé stavební objekty, ale také pro jednotlivé samostatné 

prvky elektroinstalací.  Nalezneme zde vstupní údaje, které bylo nezbytné zpracovat, 

a následně zde uvidíme vytvořené RU v různých závislostech, které jsou dle mého 

názoru nejvhodnější pro tuto profesi. Dále zde nalezneme postupy výpočtů, které vedly 

k mým výsledkům a následným analýzám. 

 Druhá část práce se zabývá aplikací, porovnáním rozpočtových ukazatelů 

s původními cenovými nabídkami elektroinstalací a díky vzniklým rozdílům určit 

přesnost vytvořených rozpočtových ukazatelů. Pokusit se objevit možné chyby a nalézt 

možnosti, kterými můžeme výsledky zpřesnit. 
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1. POPIS DÍLČÍCH ÚKOLŮ 
1.1 Popis stavby  

Popis stavby: Objekt Dům s pečovatelskou službou sloužící pro sociální 

služby a nacházející se v okrese Mělník, v obci Libiš. Je to tedy Dům 

s pečovatelskou službou skládající se ze dvou částí propojených krčkem. Dům 

je nepodsklepený a přízemní. Část (A) je situována jako technické zázemí a 

služba pro provoz bytového domu, oproti tomu část (B) obsahuje, 15 garsoniér 

s vlastním sociálním zařízením a možností vlastního výstupu na terasu. Objekt 

je napojen na stávající elektrickou sít, vodovod, plynovod a kanalizaci vedenou 

v ulici Budovatelů. Dům je založen na základových pasech a patkách pod 

sloupky z prostého betonu. Konstrukční řešení vnějšího a vnitřního zdiva je 

zděné z cihel POROTHERM, dále jsou použity železobetonové věnce. Stropní 

konstrukce jsou řešeny jako železobetonové avšak v části (A) je použit dřevěný 

trámový strop. Střecha je navržena jako plochá zelená, zatravněná nad 

objektem (B) a povrchem z kačírku nad zbylou částí (A). Fasády jsou dvojího 

typu, první je palubkový dřevěný obklad obvodových nosných stěn a druhým 

typem je fasádní systém probarvované omítky STOMIX. Uvnitř objektu jsou 

použity podlahy z keramické dlažby, či materiálu zvaného MARMOLEUM. 

Obklady v sociálních místnostech použity keramické barevné. Okolí stavby je 

zazeleněno a na chodníky a parkovací místa byla použita betonová dlažba 

BEST.  Tento projekt byl vytvořen v roce 2003 a realizován v roce 2004. 

1.2 Propočet stavby 
V předmětu KAN2 jsem zpracoval na zvolenou stavbu propočet, tedy 

předběžné ocenění projektu podle cenových ukazatelů, kde jsem používal 

České stavební standarty.  Propočet je používán v předprojektové fázi staveb. 

Oceňoval jsem zde hlavní stavební objekt, dále přípojky a další objekty stavby, 

určoval rezervu, náklady na umístění stavby, projektové a průzkumné práce, 

které byli určeny interpolací, cenu pozemku, provozní náklady určené odhadem 

a neposlední řadě kompletační činnost a nakonec ocenění za vypracování 

propočtu. 
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Tabulka 1: Rekapitulace propočtu 

Zdroj: Vlastní tvorba 
ČÍSLO DRUH CENA BEZ DPH CENA S DPH 

I. Projektové a průzkumné práce 2 439 680,13 Kč 2 952 012,95 Kč
II. Provozní soubory a náklady 350 000 Kč 423 500 Kč
III. Stavební objekty 25 680 843,45 Kč 31 073 820,57 Kč
IV. Stroje, zařízení a inventář investiční 

povahy 
0,00 Kč 0,00 Kč

V. Umělecká díla 0,00 Kč 0,00 Kč
VI. Náklady na umístění  1 284 042,17 Kč 1 553 691,03 Kč
VII. Ostatní náklady neuvedené v jiných 

hlavách 
458 600 Kč 554 906 Kč

VIII. Rezerva 2 054 467,48 Kč 2 485 905,65 Kč
IX. Nehmotný investiční majetek 0,00 Kč 0,00 Kč
X. Ostatní investice - cena pozemku 4 680 000,00Kč 4 680 000 Kč
XI. Kompletační činnost 385 212,65 Kč 466 107,31 Kč

Celkem  37 332 845,88 Kč 44 189 943,51 Kč
 
 
Stavební objekty: 

SO 01 Dům s pečovatelskou službou 

SO 02 Vodovodní přípojka 

SO 03 Plynová přípojka 

SO 04 Přípojka elektro NN 

SO 05 Splašková kanalizace 

SO 06 Dešťová kanalizace 

SO 07 Jímka na dešťovou vodu 

SO 08 Příjezdová komunikace 

SO 09 Oplocení 

SO 10 Sadové úpravy  

 

 
Stavební část: 
Hlava II +III+VI bez DPH = 26 030 843,45Kč 

Hlava II +III+VI vč. DPH = 31 497 320,57 Kč 

Celkové náklady: 
Hlava I-XI bez DPH = 37 332 845,88 Kč 

Hlava I-XI vč. DPH 44 189 943,51 Kč 
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1.3 Založení a struktura stavební firmy 
Dalším úkolem během studia na této škole, bylo vytvoření fiktivní firmy 

v předmětu TERI - Teorie řízení firmy, kde jsem pod vedením vyučujícího 

během celého semestru vytvářel strukturu firmy, snažil se navrhnout správný 

počet zaměstnanců, majetku, obor působnosti, její cíle. Bylo důležité si udělat 

průzkum trhu a konkurenčních firem a určit si možnosti propagace své 

myšlenky. Firma s názvem,,VinKralbuilding s.r.o“ je právní formou, jako 

,,Společnost s ručením omezeným“, se základním kapitálem společníků v 

hodnotě 1 00 000 Kč. Bylo nutné vyplnit přihlášku registraci k dani z přidané 

hodnoty, přihlášku k registraci právnické osoby, dále zapsat firmu do 

obchodního rejstříku, vyplnit prohlášení správce vkladu, zažádat o výpis 

z rejstříku trestů, vytvořit společenskou smlouvu, ohlášení živnosti a sepsat 

smlouvu o nájmu nebytových prostor. 

Struktura Firmy je jednoduchá jak dokazuje zde přiložený obrázek, kde 

můžeme vidět Valnou hromadu a ředitele společnosti a různá oddělení firmy. 

Jednatelem firmy je Filip Vincour, jinak výkonný ředitel firmy a zástupcem 

Antonín Kralovič, který dále vykonává funkci hlavního stavebního inženýra. 

 
Obrázek 1: Organizační struktura firmy 

Zdroj: Vlastní 
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1.4 Harmonogram investora 
V pátém semestru studia v předmětu PRRS - Příprava a řízení staveb, bylo 

zadáno vytvořit časový harmonogram investora a podklady související s ním. 

Harmonogramem je myšleno předběžné sestavení činností a vytvoření jejich 

návazností, jako podklad pro investora, který má posloužit k předběžnému určení 

časové lhůty výstavby. V harmonogramu nalezneme vyznačenou předinvestiční, 

investiční a provozní fázi výstavby, a k ní příslušné činnosti probíhající v těchto fázích. 

Pomocí výpočtů s teoretickým počtem pracovníků na určité druhy prací jsem zjistil 

přibližnou dobu trvání stavby mého projektu. 

Další částí tohoto úkolu bylo vyplnění dokumentů o Oznámení zakázky, a též 

žádosti o vydání rozhodnutí, o umístění stavby a stavebního povolení, s kterým souvisí 

vyplnění a přiložení příloh k těmto dokumentům. Přílohami je myšleno rozhodnutí 

dotčených orgánů, seznam dotčených vlastníků pozemků, situační výkres a při 

skutečných žádostech též projektové dokumentace v daném rozsahu.  

1.5 Položkový rozpočet 
Pro hlavní stavební objekt mého projektu byl v rámci KNPR sestaven položkový 

rozpočet s pomocí rozpočtářského softwaru Kros plus, který je pro tuto pracovní 

činnost určen. Důležitou a nezbytnou částí je určení správného výkazu výměr, které 

nejde provést bez správného čtení výkresů. Tento předmět mě seznámil se skutečným 

provedením výkresů, které nejsou vždy provedeny v dostatečné kvalitě, a díky tomu 

jsem získal další zkušenost. Na konci projektu jsme vytvořili porovnání odchylky od 

námi provedeného propočtu. 

Srovnání: 

 V propočtu byla cena nákladů na hlavní stavební objekt určena na hodnotu 

22 930 128 Kč. K němu určeny náklady na umístění stavby NUS ve výši  

1 140 506,40 Kč. 

 Položkový rozpočet dosáhl nákladů v hodnotě 20 332 276,86 Kč a k němu NUS 

ve výši 1 016 613,84 Kč.  

 V konečném rozdílu nákladů jsem dosáhl rozdílové částky 2 597 851,14 Kč, což 

činí v procentuálním vyjádření 11% hodnoty, která je výsledkem odlišností 

v materiálech, možností vložení vlastních R- položek, či nepřesností výpočtu výkazu 

výměr určitých položek nebo též nezapočítáním určitých položek, které jsem si 

uvědomil až při dalším náhledu do tohoto projektu. 
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1.6 Předvýrobní příprava 
Poslední přílohou je předvýrobní příprava, která se zpracovávala v posledním 

semestru. V této práci nalezneme tři dílčí úkoly, kterými jsou časový plán dodavatele, 

výběr sobdodavatelů a také zařízení staveniště.  Nejsložitější částí této práce je časový 

plán dodavatele, ke kterému bylo zapotřebí zpracovat agregaci položek. Agregaci jsme 

zpracovávali z výrobní kalkulace, kterou jsem zpracovával na svůj stavební objekt 

z KNPR. Museli jsme si zde seskupit související činosti do jednotlivých balíčků a ty 

importovat do MS Projectu. Základními zpracovanými hodnotami byli: 

 Náklady celkem (Celkový zisk – Celková cena z kalkulace) 

 Cena celkem  

 Práce celkem (Celkový počet normohodin +20%) 

Pomocí vazeb jsem sestavil celkový časový plán stavby. Z celkového plánu poté 

lze vyčíst celkovou dobu výstavby. 

 V další části jsou kalkulovány náklady na zařízení staveniště a srovnávány 

s NUS z rozpočtu a propočtu a rozdíl vyjádřen v %. 

 V celkovém pohledu se poté určovalo, zda bude projekt realizován v termínu, 

zda bude mít projekt rezervu a zda jsou výsledky příznivé či ne. 
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2. OBECNÉ SEZNÁMENÍ S ELEKTROINSTALACEMI 
2.1 Elektroinstalace 

Nejdříve je nutné seznámit se s pojmy v boru elektro, abychom dále mohli správně 

pracovat a pochopit problematiku této práce a mohli se pokusit na tuto tématiku 

sestavit rozpočtové ukazatele. Co si vlastně pod pojmem elektroinstalace představit. 

,,Elektroinstalace je soustava elektrotechnických zařízení k vedení a ovládání 

elektrického proudu nebo elektrických signálů v místě jejich výroby resp. vzniku, 

přeměny a úprav nebo jejich užívání a spotřeby.“ (1) Můžeme se setkat s dvěmi druhy 

elektroinstalací a to zaprvé silové rozvody neboli silnoproud a slaboproudé rozvody, 

neboli jinak nazývané jako datová síť, případně sdělovací prostředky. V práci se budu, 

jak název napovídá zabývat silovýmy rozvody, tedy silnoproudem. 

2.2 Silnoproud 
Tímto termínem elektrotechniky rozumíme zařízení, rozvody určené k výrobě, 

přeměně, vedení, akumulaci, rozdělování a spotřebě elektrické energie. (2) Lajcky 

řečeno silnoproud jsou rozvody, zásuvky spotřebiče, z kterých můžeme dostat napětí. 

Já se zde budu zabývat následujícími pojmy, které budou zahrnuty do tvorby ukazatelů 

2.2.1 Rozvaděče 
Rozvaděčem v elektrotechnice myslíme skříň, která může být z plastu či plechu a 

jenumístěna ve svislé poloze. Je do ní přiváděn napájecí kabel a kabely od různých 

snímačů, čidel a ovladačů. Vystupují z něho kabely vedené k osvětlení, zásuvkám, 

vypínačům a jednotlivým spotřebičům. (3) Dle normy 35 7107 – EN 60439- 1 zní 

definice rozvaděče takto. 

,,Kombinace jednoho nebo více spínacích přístrojů nn spolu s přidruženým řídícím, 

měřícím, signalizačním, ochranným, regulačním zařízrním atd.“ (4) 
Rozvaděč je důležitou a neodmyslitelnou součástí každého domu. Musíme si 

uvědomit že máme vždy jeden rozvaděč před elektroměrem a poté domovní rozvaděč. 

Rozvaděč před elektroměrem je umístěn na přívodním kabelu a musí být přístupný 

pro kontrolu, tedy je často osazován do sloupku na hranici pozemku, nebo je můžeme 

najít na vnější straně domu. Tyto rozvaděče obsahují pouze hlavní jistič, poskytnutý 

energetickou společností a slouží pro odpočet elektřiny. (3) 
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Domovní rozvaděče, zahrnutý do rozpočtových ukazatelů, obsahují tyto části. 

 Jističe a pojistky  

 proudové chrániče   

 zvonkové trafo  

 spínací hodiny pro ovládání topení 

  stykače a relé (3) 

 

 
Obrázek 2: Elektroměrový rozvaděč ve fasádě 

Zdroj: Vlastní 

 
Obrázek 3: Elektroměrový rozvaděč v sloupku 

Zdroj: JPElektro.eu –moderní elektroinstalace [online]. [2015.03.28] 

Dostupné na: www.jpelektro.eu/galerie.html 
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Obrázek 4 Domovní rozvaděč 

Zdroj: Az-Proel s.r.o – Elektroinstalační práce a revize elektrozařízení [online]. [2015.03.28] 

Dostupné na: http://www.azproel.cz/index.php/galerie/rodinny-dm-plze/ 

 

 

2.2.2 Rozvody 
,,Elektrické rozvody jsou v obytných budovách skryty ve stěnách, podlahách nebo 

ve stropech. Na povrch stěn vystupují jen víčka elektroinstalačních krabic. Zapuštěné 

rozvody jsou chráněny před mechanickým poškozením, nenarušují estetický vzhled 

interiéru a mají dlouhou životnost. Vedení se ukládá v hloubce v hloubce od 15 do 

60mm“. (5) 

 Zde se setkáme s pojmy obvody, které nám nahrazují pojem rozvody 

 Světelné obvody 

  zásuvkové obvody 

 obvody pro pevně připojené spotřebiče. (6) 

2.2.2.1 Světelné obvody 
,,Světelný obvod je určen převážně pro pevné připojení svítidel, popřípadě pro 

připojení svítidel na zásuvky ovládané spínači. Na tento obvod lze také připojit 

zásuvky, a to v jedné místnosti nejvýše jednu zásuvku“. (7) 

Můžeme se setkávat s jednotlivými obvody pro místnost, nebo pokud není nutné 

osvětlovat celou plochu s více samostatně ovládanými obvody. (6) 
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2.2.2.2 Zásuvkové obvody 
,, Zásuvkový obvod je určen převážně pro připojení spotřebičů vidlicí do zásuvek. 

Na tento obvod lze také pevně připojit spotřebiče do celkového maximálního příkonu 

2 kW (např. svítidla, ventilátory, infrazářiče a pod.)“. (7) 

2.2.2.3 Obvody pro pevně připojené spotřebiče 
,,Pro pevně připojené jednofázové spotřebiče o příkonu 2 000 V.A a více se zřizují 

samostatně jištěné obvody. Pouze spotřebiče do celkového příkonu 2 000 V.A, 

nevyžadující jištění (např. ventilátor v bytovém jádru), lze připojit na společný obvod s 

jiným zařízením.“ (7) 

 
Obrázek 5 Ukládání elektroinstalace do zdiva 

Zdroj: Bastian, Peter a Kol. Praktická elektrotechnika. Praha: Europa - Subotáles cz., 2004, str. 111 

2.2.3 Kompletační prvky 
Je možné si myslet, že je zbytečné se zde kompletačními prvky zabývat, ale ve 

skutečnosti z pohledu rozpočtářského se právě na kompletaci světel, krytů zásuvek a 

vypínačů, ventilátorů dá s cenou velice hýbat podle toho, jaké typy a od jaké firmy 

zvolíme. Samozřejmě vždy musí splňovat navržené parametry jako např. příkon u 

světel, ale díky různým výrobcům se dá cena pozměnit. 

2.2.3.1  Osvětlení 
Osvětlení je důležitou částí elektroinstalací, s kterou souvisí v napojeném obvodu 

často i spínače k jejich ovládání. Právě světla mají velice širokou škálu cen, při stejném 

příkonu, svítivosti a jiných vlastnostech. V celkové nabídce mohou tyto prvky udělat 

veliký rozdíl. 
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2.2.3.2 Zásuvky 
Dalším kompletačním prvkem jsou zásuvky, které jsou napojeny na vlastní 

obvody, které můžeme dělit na jednofázové a trojfázové.  

,,Jednofázové zásuvky. Na jeden zásuvkový obvod lze připojit nejvýše 10 

zásuvkových vývodů, přičemž celkový instalovaný příkon nesmí překročit 3680 W při 

jištění 16 A a 2300 W při jištění 10 A. Dvojzásuvka se považuje za jeden zásuvkový 

vývod.“ (7) 

,,Trojfázové zásuvky. Na jeden trojfázový obvod lze připojit několik trojfázových 

zásuvek na stejný jmenovitý proud. Trojfázové zásuvky o různém jmenovitém proudu 

se nesmějí zapojovat do stejného obvodu. Průmyslové trojfázové zásuvky pro napětí 

400 V se vyrábí pro jmenovitý proud 16 A, 32 A, 63 A a 125 A.“ (7) 

Může se zdát, že to je lehce zbytečné, popisovat zde toto zapojení, ale právě díky 

tomu jak jsou zásuvky napojené tak nám vychází jiná metráž kabeláže a to jsou další 

finanční jednotky. 

2.2.3.3 Spotřebiče 
Spotřebiče zde uvádím z důvodů jejich příkonů a tedy vlastně i vybavení rodinných 

domů, které je důležité zde v této práci například při výpočtu příkonů a následných 

ukazatelů. Musíme s nimi počítat, protože každý dům má spotřebiče a tedy nějakou tu 

spotřebu a ta je pro mé výpočty v dalších částech důležitá. 

2.2.4 Hromosvod 
Dále se v silnoproudu setkáváme s další části elektroinstalace, která se nám 

nachází vně domu, ale je nezbytná a nesmí chybět. Je to ochrana před výboji blesku 

a má 3 části, kterými jsou jímač, svod a uzemnění. (8) 

Jímačem je myšlena například jímací tyč, nebo může být využita část konstrukce 

s vodícími účinky, jako plechová krytina. 

,,Svod spojuje jímací soustavu s uzemněním (zemniči). Svody mohou být strojené, 

vodiči vedenými na povrchu objektu či v omítce, nebo náhodné (využití stávajících 

prvků konstrukce objektu - ocelových sloupů, výztuže atd.). Počet svodů se řídí 

obvodem půdorysu chráněného objektu. Na každých započatých 30 m obvodu 

půdorysu objektu náleží jeden svod. Je-li půdorysný obvod menší než 30 m, musí být 

objekt vybaven alespoň dvěma svody. Je-li objekt vyšší než 30 m, umísťuje se jeden 

svod na každých 15 započatých metrů jeho půdorysného obvodu. Svod, je-li veden po 

povrchu střechy, může sloužit také jako jímač.“ (8) 
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,,Uzemnění může být provedeno zemnícími tyčemi, deskami, dráty, či pásky, 

uloženo v zemi, nebo v základovém betonu. Svodové vodiče jsou se zemniči spojeny 

rozpojitelnými šroubovacími svorkami.“ (8) 

2.3 Technická dokumentace 
Podkladem pro tvorbu nových rozpočtových ukazatelů je pět rodinných domků, 

které jsou zrealizovány. Všechny domy jsou zděné a určeny vždy pro jednu rodinu. 

Výběr jsem se snažil zaměřit na co nejvíce podobné domy. 

2.3.1 Rodinný dům A 
Prvním zpracovaným projektem je novostavba rodinného domu postaveného 

v Hradci Králové. Tato stavba má dvě užitná patra, u kterých pomocí výkresů byla 

určena výměra užitné plochy, byly vyčteny počty osvětlujících prvků, zásuvkových a 

ovládacích prvků. Elektrický příkon byl určen odhadem z důvodu neuvedení 

v projektové dokumentaci, kde pouze byla možnost určit příkon světel z výkresů. 

 
Obrázek 6: 1.NP Rodinný dům Pařízkovi - Elektroinstalace 

Zdroj: Projektová dokumentace, Ing.Hájek, Jiří.Výkres elektroinstalace, Leden, 2013 
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2.3.2  Rodinný dům B 
Dále jsem využil výkresy k domu v Radíkovicích, kde pomocí programu Quantity 

Takeoff  jsem naměřil výměry ploch, z technické zprávy využil energetickou bilanci, 

tedy příkon domu. Tento objekt má 1.NP. a 2.NP.  

 
Obrázek 7: 1.NP Rodinný dům Radíkovice – silnoproudá elektroinstalace 

Zdroj: Projektová dokumentace, Ing.Jágr, Miroslav. Výkres silnoproudé elektroinstalace, 06.2014. 

2.3.3 Rodinný dům C 
U tohoto rodinného domu z Nového Města nad Metují jsem započítával do 

užitné plochy i garáž, domek se skládá z přízemního podlaží, mezipodlaží a 

nadzemního podlaží, jak je uvedeno v technické zprávě. Do elektroinstalace spadá 

nejen osvětlení, ale i elektrokotel, ohřev vody a ostatní spotřebiče využívané pro 

domácnost. Výměry a příkon jsou převzaty z výkresů a TZ. 

 
Obrázek 8: 1.NP Rodinný dům Smola – Silnoproudá elektroinstalce 

Zdroj: Projektová dokumentace, Ing.Beztarosti, Hana.Výkres silnoproudé elektrotechniky, 01.2014. 
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2.3.4 Rodinný dům D 
Rodinný dům Vítek je druhý stavební objekt, u které je garáž. Ta je postavena 

samostatně, i tak jsem jí zahrnul do výpočtů a využil její příkon, pro tvorbu 

rozpočtových ukazatelů. Pomocí Quantity Takeoff jsem stanovil plochu a příkon byl 

vybrán z technické zprávy projektové dokumentace. 

 
Obrázek 9: 1.NP Rodinný Dům Vítek – Silnoproudá elektrotechnika 

Zdroj: Projektová dokumentace, Ing. Chrpa, Josef. Výkres silnoproudé elektrotechniky, 01.2015. 

2.3.5 Rodinný dům E 
Posledním podkladem pro tvorbu rozpočtových ukazatelů je standardní rodinný 

dům, ve kterém je elektroinstalace od projektanta navrhována dle typových standardů. 

Z tohoto důvodu jsem převzal tento stavební objekt jako standardní, zároveň součástí 

PD byla kompletní technická zpráva, ve které byl uveden příkon, a z PD jsem určil 

výměry užitné plochy. 

 
Obrázek 10: 1.NP Rodinný Dům Potužník – Silnoproudá Elektroinstalace 

Zdroj: Projektová dokumentace Ing. Vízner, Vladislav. Výkres silnoproudé elektroinstalace, 2015. 
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3. Tvorba rozpočtových ukazatelů v různých závislostech 
3.1 Problematika určení elektroinstalací 

Mou snahou v této části práce je upřesnění možností nabídky ceny pro montážní 

práce týkající se silnoproudé elektroinstalace. Tyto práce se nachází v každé výstavbě, 

ať se jedná o bytové domy, haly, nebo jako v mém případě o rodinné domy. V dnešní 

době montážní práce týkající se elektroinstalace jsou převážně součástí subdodávky, 

které tvoří rozpočet určený k soutěži a podle toho se subdodavatel vybírá. Já se zde 

nechci zabývat rozpočtem.  

Cílem práce je vytvořit a zpracovat na základě dostupných podkladů (PD, 
TZ, výkony, cenové nabídky) obecné rozpočtové ukazatele, které budou 
podkladem pro stavební firmy jako kontrola a srovnání s právě vytvořenými 
cenami od firem soutěžících o zakázku. Do dnešní doby jsou montážní práce – 

elektroinstalace oceněny projektantem elektro. Z mého pohledu to není přesné, a proto 

mým cílem práce je vytvořit přesnější pomůcku pomocí rozpočtových ukazatelů 

v určitých závislostech. Na základě pěti projektů na standardní rodinné domy, které 

mám k dispozici, i když vím, že pro tvorbu rozpočtových ukazatelů by bylo potřeba 

k přesnějším výsledkům více podobných domků. 

3.2 Návrh typu rozpočtových ukazatelů  

Rozpočtové ukazatele budou vytvářeny nejen na elektroinstalaci celého 

stavebního objektu – rodinného domu (viz tabulka 2 – Seznam rozpočtových ukazatelů 

celkové elektroinstalace), ale také samostatně pro jednotlivé prvky: 

 hromosvod,  

 rozvody 

 kompletační prvky, včetně osvětlovacích prvků. 
 

Tabulka 2: Seznam rozpočtových ukazatelů celkové elektroinstalace 

Zdroj: Vlastní tvorba 

NÁZEV ZNAČKA ZÁVISLOST 

Ukazatel 1 E1 Zastavěná užitná plocha (m2) 

Ukazatel 2A E2a Instalovaný příkon domu (Kw) 

Ukazatel 2B E2b Instalovaný příkon domu (Kw) 

Ukazatel 2C E2c Instalovaný příkon domu (Kw) 
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Tabulka 3: Seznam samostatných rozpočtových ukazatelů 

Zdroj: Vlastní tvorba 

NÁZEV ZNAČKA ZÁVISLOST 

Ukazatel rozvodů1 Er1 Zastavěná užitná plocha (m2) 

Ukazatel rozvodů 2 Er2 Délka postaveného zdiva (m) 

Ukazatel kompletačních prvků Ek Zastavěná užitná plocha (m2) 

Ukazatel hromosvodů1 Eh Zastavěná plocha (m2) 

Ukazatel hromosvodů 2 Eh2 Délka hromosvodu (m) 

 

Pro tvorbu rozpočtového ukazatele, jsem zvolil jako hlavní parametr užitnou 
plochu místností. Jedná se o prostory, kvůli kterým se elektroinstalace zařizuje a kde 

se používá nejvíce. Tuto plochu jsem si zprvu vyčetl z výkresů, pokud byly plochy 

udány, a když nebylo uvedeno ani v technické zprávě využil jsem program Quantity 

Takeoff, v kterém jsem tyto údaje změřil. 

Dále jsem pro celkový RU využil energetickou bilanci domů, neboli 

instalovaný příkon, protože každému prvku patří nějaký příkon a energetická bilance 

bývá udávána v technické zprávě.  

Pro jednotlivé části elektroinstalací zmíněných v tabulce jsem ještě navíc u 

hromosvodu využil délku hlavní konstrukce hromosvodu, která je udána 

v metrech. 

Pro rozvody které jsou vedeny nejčastěji v metrech a právě umisťovány do stěny, 

jsem vybral délky obvodových a vnitřních stěn, protože pro kabeláže rozvodů jsou 

ve zdech umístěny další prvky jako krabice atd.  

A v poslední řadě pro kompletační prvky jsem využil pouze zastavěnou užitnou 
plochu místností. 

3.2.1 Návrh rozpočtových ukazatelů celkové stavby 
Určení celkových RU ukazatelů stavby rodinných domků, vychází z cenových 

nabídek již zmíněných pěti projektů. V závislosti na:  

 Energetické bilanci, kterou každý rodinný dům má 

 Užitné ploše místností - stavebního objektu konkrétně rodinného domu  

 

Abych přiblížil, co myslím energetickou bilancí, tak je to vlastně příkon 

instalovaných spotřebičů Pi, osvětlení, ventilátorů, elektrokotlů pokud se v projektu 
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nachází. Příkon projektů bývá nejčastěji udáván v technické zprávě přiložené 

k výkresům, kterou vydává projektant elektro. Zde u mých novostaveb byl příkon ve 

čtyřech z pěti případů zadán, avšak u rodinného domu Pařízek, byl příkon opomenut. 

Na základě odborné rady od projektanta elektro Ing. Vladislava Víznera jsem příkon 

odhadl.  

3.2.1.1 Ukazatel E1 v závislosti na užitné ploše místností 
Prvním ukazatelem celkové elektroinstalace bude ukazatel E1, který jsem 

orientoval na závislost k užitné ploše místností a prostorů osvětlovaných elektronikou. 

K využití této závislosti mě vedla myšlenka, kdy se vlastně s elektroinstalacemi se 

setkáme v každé místnosti od pokojů až po spíže, ať jsou to jen zásuvky, světla, 

ventilátory až po spotřebiče jako pračky, myčky atd. Plochy místností jsem určil, jak je 

zde již několikrát zmíněno pomocí Programu Quantity Takeoff údajů z výkresů a TZ. 

Jak vidíme v tabulce pod textem, užitné plochy místností jsou docela podobné, jedná 

se většinou o rodinné domy se dvěma obytnými podlažími v některých případech je 

započtena i garáž. Pomocí průměrů spočtených v programu Microsoft Excel a 

zobrazených v tabulce byl výpočtem vytvořen rozpočtový ukazatel. 
Tabulka 4: Vstupní údaje pro výpočet RU E1 

Zdroj: Vlastní tvorba 

DŮM   UŽITNÁ PLOCHA (M2)  CENA NABÍDKY (KČ) 

Pařízkovi  292,66  327 322,00 

Radíkovice  150,08  209 755,00 

Smola  214,00  197 811,00 

Vítek  192,58  142 419,00 

Potužník  171,33  272 349,00 

Průměr  204,13  229 931,20 

 
Výpočet: 
E1 = 229 931,20 / 204,13 = 1 126,4 Kč/m2  

E1 = 1 126 Kč/m2 

3.2.1.2 Návrh rozpočtových ukazatelů v závislosti na energetické bilanci 
V této závislosti jsem vytvořil dvě skupiny RU  

 první skupinu jsem určil ze základního členění energetické bilance a z ní 

vytvořil dva typy  

 druhou skupinu ukazatelů, neboli přesněji pouze jednoho ukazatele, pro 

který je využit výpočet pomocí průměru. 
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Základním členěním, které jsem při výpočtu využil, bylo, že jsem si rozdělil 

rodinné domy na domy s elektrokotlem a bez něho. K tomuto rozdělení jsem došel díky 

radám o projektování od projektantů elektro. Určil jsem základní standartní parametry 

pro rodinné domy do 150 m2 zastavěné plochy s minimálně jedním podzemním 

podlažím a maximálně dvěma nadzemními. Tuto energetickou bilanci ztvárňuje 

tabulka uvedená pod textem. Z těchto údajů jsem určil základní cenu za kilowat 

instalovaného příkonu, který je dále využit při výpočtu ukazatelů. 
Tabulka 5: Tabulka základních hodnot energetické bilance pro výpočet RU E2a a E2b 

Zdroj: Vlastní tvorba 

TYP SPOTŘEBY ENERGIE  SPOTŘEBA ENERGIE (KW) 

Osvětlení  2 

Příprava pokrmů  7 

Topení (Elektrokotel)  12,6 

Ohřev TUV  2 

Motory  0,5 

Ostatní spotřeba  5 

 

 

Výpočet: 
∑ Pi bez elektrokotle: 2 + 7 + 2 + 0,5 + 5 = ∑Pi = 16,5 Kw 
∑ Pi s elektrokotlem: 16,5 + 12,6 = ∑Pi = 28,5 Kw 
Průměrná cena rodinného domu určena projektantem = 200 000 Kč 

Cena za (Kw) rodinného domu bez elektrokotle E2a : 200 000 / 16,5 = 12 121 Kč/Kw 

Cena za (Kw) rodinného domu s elektrokotlem E2b : 200 000/ 28,5 = 7 018 Kč/Kw 

Ukazatele: 
 E2a = 12 121 Kč/Kw  
 E2b = 7 018 Kč/Kw   

U energetické bilance ještě chvíli zůstaneme a budeme se věnovat druhé 

skupině s touto závislostí. V následující tabulce jsou zobrazeny zprůměrované hodnoty 

příkonů a cenových nabídek rodinných domů. 
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Tabulka 6: Vstupní údaje pro výpočet RU E2c 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 DŮM  PŘÍKON (KW)  CENA (KČ) 

Pařízkovi  25  327 322,00

Radíkovice  21,5  209 755,00

Smola  42,5  197 811,00

Vítek  5,5  142 419,00

Potužník  29,6  272 349,00

Průměr  24,82  229 931,20

 

Výpočet:  
E2c = 229 931,2 / 24,8 = 9 264 Kč/Kw 

E2c = 9 264 Kč/Kw 

Můžeme vidět, že z důvodu dosti velkých odchylek v energetické bilanci při 

vstupu do výpočtu, je průměr vypočten, ovšem k přesnějšímu výstupu by bylo 

vhodnější mít odchylky menší. 

3.2.1.3 Tabulka hodnot rozpočtových ukazatelů pro stavební objekt - RD 

Tabulka 7: Hodnoty rozpočtových ukazatelů pro stavební objekt - RD 

Zdroj: Vlastní tvorba 

UKAZATEL  ZÁVISLOST  HODNOTA 
UKAZATELE 

E1  Užitná plocha  1 126 Kč/m2

E2a  Energetická bilance  12 121 Kč/Kw

E2b  Energetická bilance  7 018 Kč/Kw

E2c  Energetická bilance  9 264 Kč/kw

 
 

3.2.2 Rozpočtové ukazatele pro prvky silnoproudé elektroinstalace  
Jedná se o prvky silnoproudé elektroinstalace, kam patří: 

 Hromosvod 

 Rozvody 

 Kompletační prvky včetně osvětlení. 

 U všech RU jsem využil užitnou zastavěnou plochu a ke všem částem vyčetl 

z celkových nabídek všechny prvky a jejich ceny spadající do mou určených částí. 
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3.2.2.1 Ukazatelé hromosvodu 
Hromosvod jak jsem zmínil, je nedílnou součástí stavby, která musí být 

chráněna proti blesku. Pro tento ukazatele jsem využil délku základních částí 

hromosvodu tedy jímače, svodu a zemnícího pásku, které jsou určeny v metrech. Dále 

využil zastavěnou plochu a nedílnou částí výpočtu je cenová nabídka, která se týká 

bleskosvodu. 

Navrhnul jsem základní vstupní údaje jednoduchým výpočtem průměrů na 

základě pěti stavebních objektů  

 výměry ploch 

 délky hromosvodu  

 cenové nabídky hromosvodu. 
Tabulka 8: Základní vstupní údaje pro hromosvod typ A 

Zdroj: Vlastní 

DŮM  ZASTAVĚNÁ 
PLOCHA 

DÉLKA 
HROMOSVODU (M) 

NABÍDKA 
HROMOSVODU 

Pařízkovi  292,66  128  63 241 

Radíkovice  150,08  258  26 513 

Smola  214,00  200  28 088 

Vítek  192,59  100  12 154 

Potužník  171,33  214  26 242 

Průměr  204,13  180  31 247 

 
 Jak zde můžeme vidět, čtyři z pěti rodinných mají podobné ceny hromosvodů 

v určité odchylce, ovšem rodinný domek Pařízkovi je od ostatních cenově výše. Důvod 
proč je cena o tolik výše zjistíme při pohledu do cenové nabídky. U rodinného domu 

Pařízkových můžeme najít specialitu, kterou je Aktivní jímač DAT s cenou 34 750 
Kč, což vlastně při pohledu dělá polovinu nabídkové ceny. Z tohoto důvodu jsem tuto 

speciality pro druhý typ výpočtu vyjmul z cenové nabídky.  
Tabulka 9: Základní vstupní údaje pro hromosvod typ B 

Zdroj: Vlastní 

DŮM  ZASTAVĚNÁ 
PLOCHA (M2) 

DÉLKA 
HROMOSVODU (M) 

NABÍDKA 
HROMOSVODU 

Pařízkovi  292,66  128  28 492 

Radíkovice  150,08  258  26 513 

Smola  214,00  200  28 088 

Vítek  192,59  100  12 154 

Potužník  171,33  214  26 242 

Průměr  204,13  180  24 298 
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Po určení těchto vstupních údajů jsem díky průměrům vypočetl RU vztažené 

na měrnou jednotku m2 užitné plochy a m délky hromosvodu.   

 
Výpočet: 

 Tabulka 7 
Eh1A = 31 247 / 204,13 = 153 Kč/m2 

Eh2A = 31 247 / 180 = 176 Kč/m 

 Tabulka 8 
Eh1B = 24 298 / 204,13 = 119 Kč/m2 

Eh2B = 24 298 / 180 = 135 Kč/m 

3.2.2.2 Ukazatel rozvodu 
Možností jak tvořit rozpočtové ukazatele na vnitřní rozvody dle mého názoru 

není moc a vzhledem k omezené možnosti dokumentace, jsem využil pouze užitnou 

plochu místností, do kterých je instalace vedena. 

 Druhou možností, která mě napadla, bylo vyměřit délku veškerého zdiva, 

protože kabelové rozvody a též krabice pro vypínače a zásuvky se osazují nejčastěji 

do stěn, když nepočítáme stropní či podlahové osvětlení, kde se v takovém případě 

od hlavního obvodu navádí kabelový rozvod do stropu či podlah, aby byla možnost 

vyvést vývod pro světelné prvky. Možné by nejspíše i bylo využít plochu zdiva, ale díky 

tomu, že jsem neměl informace potřebné k tomuto údaji, tak jsem se do této práce 

nepouštěl. 

 Využil jsem tedy dva druhy závislostí a to plochy místností a délku zdiva, 

v kterých vedeme rozvody. 

 Když se níže podíváme do vytvořené tabulky, kde nalezneme základní údaje, 

můžeme vidět, že ceny za rozvodné elektroinstalační práce jsou podobné až tedy na 

rozvody u RD. Vítek, kde opravdu vstupní cena rozvodů je o mnoho nižší než u 

ostatních projektů. 
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Tabulka 10: Vstupní údaje pro výpočet ukazatelů Er1 a Er2 

Zdroj: Vlastní tvorba 

DŮM  ZASTAVĚNÁ 
PLOCHA (M2) 

DÉLKA ZDIVA 
(M) 

NABÍDKA 
ROZVODŮ 

Pařízkovi  292,66 250 58 733 Kč 

Radíkovice  150,08 140,408 59 530 Kč 

Smola  214 171 61 907 Kč 

Vítek  192,588 189 24 375 Kč 

Potužník  171,33 213 46 608 Kč 

Průměr  204,13 192,68 50 231 Kč 

 
Výpočet:  
Er1 = 50 231,23 / 204,13 = 246 Kč/m2 
Er2 = 50 231,23 / 192,68 = 261 Kč/m 

3.2.2.3 Ukazatel kompletačních prvků včetně osvětlení 
Kompletační činnost a její prvky jsou závěrečné práce, které jsou při 

elektroinstalacích instalovány. Jsou to vlastně prvky, které vidíme zásuvky, osvětlení 

ventilátory, vypínače. Při pohledu na mnou zpracované tabulky můžeme vidět, že 

kompletační činnost v nabídce cenově o mnoho nelišší, vyjma první vstupní hodnoty 

Rodinného domu Pařízkovi, kde právě je kompletační činnost včetně osvětlovacích 

prvků a to je důvod vyšší nabídkové ceny.  Při pohledu do nabídky se v kompletačních 

činnostech dále setkáme například s otopnými rohožemi a termostaty, což jsou další 

ne tolik standartní prvky rodinných domků. Jak můžeme vidět v tabulce vstupních 

údajů pro výpočet, jsou zde ceny za prvek nejkonstantnější. 
Tabulka 11: Vstupní údaje pro výpočet ukazatele Ek 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 DŮM  ZASTAVĚNÁ PLOCHA  KOMPLETACE Z NABÍDKY 

Pařízkovi  292,66  52 102 Kč 

Radíkovice  150,08  28 379 Kč 

Smola  214  29 220 Kč 

Vítek  192,588  20 233 Kč 

Potužník  171,33  32 335 Kč 

Průměr  204,1316  32 454 Kč 

 
Výpočet: 
Ek1 = 32 454,27 / 204,13 = 159 Kč/m2 
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3.2.2.4 Ukazatel rozvaděče 
Tvorba ukazatele právě pro domovní rozvaděče, abychom měli nějakou 

představu, v jaké cenové relaci se může pohybovat, je složitá, protože velikost 

rozvaděče se nám odvíjí od domovní elektroinstalace, podle toho kolik prvků máme 

nainstalovaných, tím mám na mysli osvětlení, množství zásuvek pro spotřebiče, 

ventilátory, otopné rohože a další elektroinstalační součásti, které jsou na rozvaděč 

napojeny. Pokud máme více podlažní rodinné domky jako v mém případě, tak můžeme 

někdy vidět jeden hlavní domovní rozvaděč a pak například jeden malý podružný 

v dalším patře nebo garáži. 
 

Tabulka 12: Tabulka rozvaděčů a jejich cen 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 DŮM  ROZVADĚČ   CENA ROZVADĚČE   ROZVADĚČ   CENA ROZVADĚČE 
2 

Pařízkovi  Rozvaděč RS1  37 282,20 Kč  Rozvaděč RS2   11 688,00 Kč 

Radíkovice  Rozvaděč RS2  32 800,00 Kč  Bez rozvaděče  0,00 Kč 

Smola  Rozvaděč RD  26 633,70 Kč  Bez rozvaděče  0,00 Kč 

Vítek   Rozvaděč RB  42 995,00 Kč  Rozvaděč RG  6 425,00 Kč 

Potužník  Rozvaděč R1  33 653,00 Kč  Rozvaděč R2  9 500,00 Kč 

 

Jak zde můžeme vidět tak cena domovních rozvaděčů se pohybuje opravdu 

v hodně podobných číslech. U prvního domku vidíme hlavní domovní rozvaděč 

s označením RS1, který ve výkresech nalezneme v prvním patře, neboli přízemí, ten 

je dražší, je do něho zapojeno více jističů a poté máme druhý přidružený rozvaděč 

nacházející se v druhém patře. Tato situace se nám opakuje i pátého domu v mé 

tabulce, kde je to díky vybavenosti projektu o pár tisíc korun levnější.  

Třetí případ s dvěma rozvaděči je trochu odlišný, protože to nejsou dvě skříně 

v domě, ale je to sestaveno jako hlavní domovní, který nalezneme v hlavním objektu, 

a druhý rozvaděč se nachází v garáži, ale je podle schématu propojen s hlavním.  
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3.2.2.5 Tabulka hodnot rozpočtových ukazatelů pro dílčí prvky 
 

Tabulka 13: Hodnoty rozpočtových ukazatelů jednotlivých dílčích prvků 

Zdroj: Vlastní tvorba 

UKAZATEL  ZÁVISLOST   HODNOTA 
UKAZATELE 

Eh1 ‐ Typ A  Užitná plocha  153 Kč/m2 

Eh2 ‐ Typ A  Délka hromosvodu  176 Kč/m 

Eh1 ‐ Typ B  Užitná plocha  119 Kč/m2 

Eh2 ‐ Typ B  Délka hromosvodu  135 Kč/m 

Er1  Užitná plocha  246 Kč/m2 

Er2  Délka zdiva  261 Kč/m 

Ek1  Užitná plocha  159 Kč/m2 
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4. Aplikace rozpočtových ukazatelů a vyhodnocení 
Vytvořené rozpočtové ukazatele jsem aplikoval na pěti stavebních projektech 

elektro, abych zhodnotil přesnost výsledků a odchylky od původních nabídkových cen. 

4.1 Aplikace rozpočtových ukazatelů pro celkovou stavbu 

4.1.1 Aplikace rozpočtového ukazatele E1 v závislosti na užitné ploše 
Na základě navrženého rozpočtového ukazatele E1 jsem spočítal hrubý odhad 

nákladů pro celé stavební objekty a ty porovnal s původní cenovou nabídkou a získal 

odchylky mezi cenou na základě RU a cenovými nabídkami, které jsou vloženy do 

tabulky a grafu. 
Tabulka 14: ceny na základě RU E1 a jejich srovnání s původní cenovou nabídkou 

Zdroj: Vlastní tvorba 

DŮM   CENA POMOCÍ RU 
E1 (KČ) 

CENA NABÍDKY 
(KČ) 

ODCHYLKY 
(KČ) 

Pařízkovi  329 648  327 322  2 326 

Radíkovice  169 048  209 755  ‐40 706 

Smola  241 046  197 811  43 235 

Vítek  216 928  142 419  74 509 

Potužník  192 983  272 349  ‐79 365 

 

 
Graf 1: Grafické vyjádření ceny pomocí ukazatele E1 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Při pohledu na tyto výsledné údaje vidíme, že pomocí ukazatele nám cena 

lineárně stoupá v závislosti na užitné ploše, ovšem původní údaje takový průběh 

nemají. Vidíme, že největší původní a vytvořená cena patří k prvnímu domu v tabulce, 
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ovšem dále to tak není. U ostatních staveb jsem ceny pomocí ukazatele ve dvou 

případech ponížil a ve dvou pozvedl, 

 Můžeme si všimnout, že už u vstupních údajů máme u druhého domu v tabulce 

docela vysokou cenu v poměru k užitné ploše a zároveň u čtvrtého řádku vidíme opak, 

ale to je spojeno s již několikrát zmíněným množstvím elektroinstalací. 

Důvodů cenových odchylek od přesnosti mého záměru, může být více. Když se 

podíváme zpětně, jak jsem se zabýval samostatnými prvky elektroinstalací, tak se 

můžeme pozastavit nad vnitřními rozvody, kde právě se nám cena může hýbat díky 

okruhům pro spotřebiče pro osvětlení a další prvky, které mají určitá pravidla.  

Dalším důvodem, může být nepřesné nashromáždění dat, a proto nám vychází 

takové výsledky, tím chci říci, že pokud, by bylo více podobných domů, vypadaly, by 

nejspíše výsledky přesněji.  

Z těchto závěrů vyplývá, že elektroinstalace nejsou jednoduchým prvkem. 

Elektroinstalace využívají, jak zde v ukazateli počítám plochy místností, ale nevyužívá 

se celá plocha, pouze navržená či zvolená trasa. Rozvody se vedou drátově často ve 

zdivu ale i ve stropech.  

Z tohoto důvodu, pokud se pohybujeme v odchylkách do padesáti tisíc korun 

českých, myslím si, že se s navrženým rozpočtovým ukazatelem se dá pracovat a dále 

zpřesňovat. 

4.1.1.1 Aplikace rozpočtového ukazatele E2 

U ukazatele v závislosti na energetické bilanci máme již zmíněné dvě skupiny. 

Nejdříve budeme aplikovat ukazatele, které byly vytvořeny pomocí tabulky základních 

standartních návrhových hodnot pro rodinné domy. 

Pomocí výpočtu jsem si vytvořil jednotkové ukazatele E2a a E2b, kterými 

roznásobím základní hodnoty příkonu z tabulky (č.15) s ohledem právě na vybavenost 

projektu, zda je uvnitř vytápěno pomocí elektrokotle či nikoliv. Výslednou cenu po 

roznásobení RU vidíme v předposledním sloupci již zmíněné tabulky. Mezi domy 

s elektrokotli patří pouze dva objekty a to třetí a pátý dům.  

Abychom viděli přesnost vytvořených nabídkových cen pomocí ukazatelů, 

vytvořil jsem sloupec odchylek, kde vidíme rozdíly od původní ceny a k tomu jsem 

samozřejmě připojil i grafické vyjádření výsledků. 
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Tabulka 15: Vyhodnocení cenové nabídky pomocí E2a a E2b 

Zdroj: Vlastní tvorba 

DŮM  PŘÍKON (KW)  CENOVÁ NABÍDKA  CENOVÁ NABÍDKA POMOCÍ 
UKAZATELŮ 

ROZDÍL 

Pařízkovi  25,00  327 322 Kč 303 030 Kč  ‐24 291 Kč

Radíkovice  21,50  209 755 Kč 260 606 Kč  50 851 Kč

Smola  42,50  197 811 Kč 298 245 Kč  100 434 Kč

Vítek  5,50  142 419 Kč 66 666 Kč  ‐75 752 Kč

Potužník  29,60  272 349 Kč 207 719 Kč  ‐64 629 Kč

 

 
Graf 2: Grafické vyjádření cen pomocí ukazatelů E2a a E2b 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Pokud se tedy podívám do tabulky odchylek, zároveň na grafické vyjádření 

výsledků s původními cenovými nabídkami, můžeme říci, že velikost rozdílů není až 

tak razantní. Velký rozdíl je u rodinného domu Smola, kde instalovaný příkon je 

mnohem větší než u ostatních. Důvodem je navržení 10 KW pro přípravy pokrmů, 

motory mají mnohem větší hodnotu než námi určené základní informace. 

Musím ovšem říci, že první údaj patřící rodinnému domu Pařízkovi nemusí být, 

také úplně přesný, protože instalovaný příkon nebyl ve správě uveden a byl tedy 

stanoven přibližným odhadem. 

Dle mého názoru i čtvrtý údaj v tabulce a grafu, kde hodnota příkonu dosahuje 

hodnoty 5,5 KW je velice nízká na vybavenost projektu, ovšem tyto data jsem vyčetl 

z technické zprávy a proto jsem je použil, dle mého odhadu bychom se u tohoto domu 

měli pohybovat v hodnotách 12 -15 Kw a tím pádem bychom se více přiblížili skutečné 

ceně. 
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Druhá skupina v závislosti na energetické bilanci, která se liší od předchozích 

ukazatelů E2a a E2b, obsahuje pouze ukazatel E2c. V tabulce můžeme vidět veškeré 

údaje jak právě výsledné, ale pro kontrolu raději i vstupní. 

 
Tabulka 16: Výsledné údaje cen pomocí ukazatele E2c 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 DŮM  PŘÍKON (KW)  PŮVODNÍ CENA 
NABÍDKY (KČ) 

CENA NABÍDKY 
POMOCÍ E2C ( KČ) 

ROZDÍL (KČ) 

Pařízkovi  25  327 322 231 598 ‐95 723

Radíkovice  21,5  209 755 199 174 ‐10 580

Smola  42,5  197 811 393 717 195 906

Vítek  5,5  142 419 50 951 ‐91 467

Potužník  29,6  272 349 274 212 1 863

 

 
Graf 3: Grafické vyjádření ceny pomocí ukazatele E2c 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Když se tedy podíváme na grafické vyjádření tohoto ukazatele, který je ve stejné 

závislosti jako ukazatele E2a a E2b, jeho výsledné vyjádření je odlišné. Vidíme, jak nám 

lineárně stoupá s počtem Kw a vytváří právě velmi velké rozdíly. Dá se říci, že 

kdybychom chtěli podle tohoto ocenit nabídku, asi bychom nebyli příliš přesní. Přesto 

bych s tímto výpočtem i určením počítal. Při pohledu hlouběji do elektroinstalace sem 

uviděl, že i když ze stavebního hlediska jsou objekty podobné, vybavení uvnitř je 

odlišné. A pak instalovaný příkon, jako v mém případě u projektů je kolísavý a určení, 

ne zcela přesné. 

V porovnání z hlediska této závislosti, vypadá přesněji první skupina ukazatelů, 

kde vycházím z návrhového standartu. Přesto i u těchto ukazatelů jsou odchylky ne 

vždy zanedbatelné. Můžeme vidět, že na energetické bilanci můžeme stavět, protože 
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víme, že vždy každá stavba má nějaký ten elektrický příkon instalován.  Musí se 

počítat, že vybavenost rodinných domů není vždy stejná a tím nám vznikají rozdíly. 

4.2 Aplikace rozpočtových ukazatelů pro dílčí prvky 
Při výpočtech ukazatelů, jsme se zabývali i samostatnými ukazateli pro prvky 

elektroinstalací a je správné porovnat i právě výsledky díky těmto ukazatelům. 

4.2.1 Aplikace ukazatelů pro hromosvod 
Rozpočtové ukazatele pro hromosvod jsme si již ve výpočtu rozdělili na dva typy 

A a B, díky Aktivnímu jímači DAT, který jsme v typu B vyjmuli ze vstupní nabídkové 

ceny rodinného domu Pařízkovi, abychom měli přesnější data.  

 Pomocí vypočtených ukazatelůEh1 a Eh2 jsme zpětně roznásobili vstupní údaje 

užitné plochy a délky hromosvodu všech stavebních objektů a výsledky zpracovali do 

tabulek podle typů. 
Tabulka 17: Výsledné ceny nabídek hromosvodu pomocí Eh1 a Eh2 

Zdroj: Vlastní tvorba 

TYP A 

Nabídky pomocí ukazatele  Odchylky 

Domek  Nabídka  Náklady 
pomocí Eh1 

Náklady 
pomocí Eh2 

Plocha  Délka 

Pařízkovi  63 241 Kč  44 799 Kč  22 220 Kč  ‐18 441 Kč  ‐41 020 Kč 

Radíkovice  26 513 Kč  22 973 Kč  44 788 Kč  ‐3 539 Kč  18 274 Kč 

Smola  28 088 Kč  32 758 Kč  34 719 Kč  4 669 Kč  6 631 Kč 

Vítek  12 154 Kč  29 480 Kč  17 359 Kč  17 326 Kč  5 205 Kč 

Potužník  26 242 Kč  26 226 Kč  37 150 Kč  ‐15 Kč  10 908 Kč 

Typ B 

Nabídky pomocí ukazatele  Odchylky 

Domek  Nabídka  Náklady 
pomocí Eh1 

Náklady 
pomocí Eh2 

Plocha  Délka 

Pařízkovi  28 492 Kč  34 835 Kč  17 278 Kč  6 343 Kč  ‐11 213 Kč 

Radíkovice  26 513 Kč  17 864 Kč  34 827 Kč  ‐8 649 Kč  8 313 Kč 

Smola  28 088 Kč  25 472 Kč  26 997 Kč  ‐2 615 Kč  ‐1 090 Kč 

Vítek  12 154 Kč  22 924 Kč  13 498 Kč  10 770 Kč  1 344 Kč 

Potužník  26 242 Kč  20 393 Kč  28 887 Kč  ‐5 848 Kč  2 645 Kč 

 

V grafickém znázornění můžeme vidět, že na základě vytvořeného ukazatele, 

cena lineárně stoupá ohledně na zastavěnou užitnou plochu a též délku hromosvodu. 

Vidíme, že poté co jsem s nabídky vyjmul Aktivní jímač DAT, jsou odchylky menší, a 

tedy je to mnohem přesnější.  
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Graf 4: Grafické znázornění ceny hromosvodu pomocí Eh1 - Typ A 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 
 
 

 
Graf 5: Grafické vyjádření ceny hromosvodu pomocí Eh1 – Typ B 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Graf 6: Grafické vyjádření ceny hromosvodu pomocí Eh2 – Typ A 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

 
Graf 7: Grafické vyjádření ceny hromosvodu pomocí Eh2 – Typ B 

Zdroj: Vlastní tvorba 
 

Při pohledu na konečné grafické vyhodnocení a pohledu na odchylky vidíme, že 

poté co jsem vyjmul z nabídky Aktivní jímač DAT, zpřesnili se mi výpočty a i odchylky 

se minimalizovali. Vidíme, že vyjma prvních dvou rodinných domků v tabulce u 

ukazatele na délce hromosvodu, kde jsou odchylky trochu větší, jsou zbylé tři odchylky 

v rozmezí tisíce až třech tisíc korun českých. Dá se říci, že ukazatel u těchto projektů 

v rámci možností funguje. Určitě možnost určení samostatného ukazatele na tento 

prvek bude přesnější právě přes délku svodu, než užitnou plochu. Mohl by se využít i 

obestavěný prostor, ovšem k tomu nebyli vstupní materiály.  
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Cena nabídek se určitě vždy bude lišit díky dalším komponentům použitých při 

instalaci hromosvodu a též použitých materiálů. Jsou dále v nabídce započítány zemní 

práce pro zemnící pásek, takže je to další možnost většího či menšího finančního 

rozdílu. 

Ještě bych se tady vrátil právě k Aktivnímu jímači DAT, který je v dnešní době 

čím dál více využíván hlavně u atypických domů, kde díky konstrukčním prvkům, jako 

jsou například skleněné stěny, není vhodná možnost instalace klasických jímačů či 

z estetických důvodů. A právě kdybychom uvažovali, že aktivní jímač bude použit u 

všech staveb, zase bychom museli cenu zkorigovat nejspíše nějakým vhodným 

indexem, protože ceny tohoto prvku se díky výrobcům liší.  

Z mého pohledu, kdybych si měl vybrat způsob závislosti ukazatele je přesnější 

možností využití délky hromosvodu. 

4.2.2 Aplikace ukazatelů pro rozvody 
Výpočet jsem použil stejný, jako v předchozím případě, to tedy znamená 

zpětným roznásobením vstupních hodnot závislostí rozpočtovým ukazatelem. Po 

tomto výpočtu jsem si vytvořil tabulku srovnání původních cen s cenami vytvořenými, 

kde výsledek je rozdíl mezi mnou vytvořenými cenami a vyčtenými cenami z nabídek 

 
Tabulka 18: Výsledné ceny pomocí Er1 a Er2 a jejich odchylky 

Zdroj: Vlastní tvorba 

DOMEK  PŮVODNÍ 
NABÍDKA 
ROZVODŮ 

NABÍDKOVÁ 
CENA POMOCÍ 

ER1 

NABÍDKOVÁ 
CENA POMOCÍ 

ER2 

ROZDÍL PRO 
ER1 

ROZDÍL PRO 
ER2 

Pařízkovi  58 733 Kč  72 015 Kč 65 173 Kč 13 281 Kč  6 440 Kč

Radíkovice  59 530 Kč  36 930 Kč 36 603 Kč ‐22 600 Kč  ‐22 927 Kč

Smola  61 907 Kč  52 659 Kč 44 578 Kč ‐9 247 Kč  ‐17 328 Kč

Vítek  24 375 Kč  47 390 Kč 49 271 Kč 23 015 Kč  24 896 Kč

Potužník  46 608 Kč  42 159 Kč 55 528 Kč ‐4 449 Kč  8 919 Kč
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Graf 8: Grafické znázornění ceny pomocí Er1 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

 
Graf 9: Grafické znázornění ceny pomocí Er2 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Z grafického znázornění ukazatelů můžeme po proložení vytvořených hodnot 

polynomickou spojnicí trendu, vidět linearitu, kterou ceny vytváří. Odchylky které 

vznikly jsou v celkovém pohledu docela velké, když se podíváme na cenu nákladů a 

vzniklou odchylku, tak se v některých případech rovná skoro až polovině ceny nabídky. 

Tyto rozdíli jsou způsobeny ne příliš velkou podobností a malým počtem zdrojů, při 

možnosti více hodnot a právě větší podobnosti by se tyto odchylky daly minimalizovat. 

Další možností jak zmenšit odchylky a zpřesnit ukazatel bychom mohli, kdyby byly ve 

všech výkresech pevně určeny trasy vedení kabeláže.  
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Dalším důvodem proč tu můžeme vidět odchylky, je také vybavenost na 

obvodech, tedy počty vypínačů, zásuvek a světel, pro které se instalují krabice do 

zdiva. Dále při pohledu do přiložených rozpočtů vidíme, že dalšími finančními 

jednotkami, které nám hýbou s cenou mohou být například trubky, do kterých jsou 

kabely instalovány. Čím více použitých metrů trubek MONOFLEX, tím máme pak 

rozdíly v cenách větší. Možná bychom mohli využít materiálových koeficientů, kterými 

bychom zkorigovali přesnost ceny, ale takovéto zpřesnění už by bylo složité, protože 

bychom museli rozebírat rozpočet. A jak jsme si řekli cílem zde není rozpočtování, ale 

právě určení přibližné nabídkové ceny pro kontrolu rozpočtu. 

4.2.3 Aplikace ukazatelů pro kompletační prvky 
Posledním ukazatelem, který aplikujeme, abychom určili nabídkovou cenu, je 

ukazatel Ek. Po jeho použití nám vznikne následující tabulka. 
Tabulka 19: Vstupní a výstupní údaje pro ukazatel kompletačních prvků 

Zdroj: Vlastní tvorba 

DOMEK  UŽITNÁ PLOCHA 
(M2) 

NABÍDKOVÁ CENA 
KOMPLETACE 

NABÍDKOVÁ CENA 
POMOCÍ EK 

ROZDÍL 

Pařízkovi  292,66  52 102 Kč  46 529 Kč  ‐5 573 Kč 

Radíkovice  150,08  28 379 Kč  23 860 Kč  ‐4 519 Kč 

Smola  214  29 220 Kč  34 023 Kč  4 803 Kč 

Vítek  192,588  20 233 Kč  30 618 Kč  10 385  Kč 

Potužník  171,33  32 335 Kč  27 239 Kč  ‐5 096 Kč 

 
 
 U rodinného domu Vítek nám odchylka vznikla dvojnásobná, je způsobena tím, 

že vstupní hodnota je na svou plochu trochu menší než bychom pro větší přesnost 

potřebovali.  
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Graf 10: Grafické znázornění ukazatele Ek 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Kdybychom tedy spoléhali na ukazatel, dá se říci, že u čtyř z pěti projektů 

bychom mohli kompletační činnost díky ukazateli Ek určit s přesností pěti tisíc korun 

českých. Dle mého názoru s docela kvalitní přesností, ovšem vše by se dalo ještě více 

upřesnit zpracováním více projektů a rozdělením kompletační činnosti na kompletaci 

bez osvětlení a právě s osvětlením. 

Kdybychom se zabývali osvětlením, museli bychom opravdu samostatně nalézt 

projekty s osvětlením. Osvětlení si často zajištují majitelé domů, tedy investoři 

samostatně, není moc časté se s nimi setkat v nabídkách. Pouze jedna novostavba 

byla realizována s osvětlujícími prvky, u ostatních byly realizovány pouze vývody pro 

budoucí instalaci světel. Často je to také z důvodu, že právě na světlech se dají vytvořit 

obrovské rozdíly, protože světla často při stejné svítivosti, příkonu, ale od jiného 

výrobce se dají nabídnout v obrovském cenovém rozsahu. 

Tento cenový rozsah platí, u většiny kompletačních prvků to pak záleží na 

investorovi, jakou jakost si objedná. 

Celkově však můžeme říci, že ukazatel kompletačních prvků vypadá, v určitých 

mezích docela dobře a pro rychlé určení kompletace by se dal využít, samozřejmě by 

bylo lepší vytvořit jednotkový ukazatel z více staveb. 
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5. Závěr 
V konečném pohledu můžeme vidět dva typy rozpočtových ukazatelů, každý 

z nich v jiné závislosti. 

 Na první typ tedy na E1 jsem nahlížel spíše ze stavebního hlediska a využil 
užitné plochy místností a u E2a, E2b a E2c se na tvorbu nahlíželo spíše z pohledu 

zaměřeného více na profesi elektro a dle mého názoru je tento pohled pro 
celkovou stavbu vhodnější i přesto, že výsledky mají nějaké chyby. 

Pokud používáme pro celý objekt RU E1, tak využíváme celkové plochy všech 

místností, což je z určitého pohledu správně, protože každou plochu potřebujeme 

osvětlit více či méně a v každé místnosti nalezneme nějaké spotřebiče či jen zásuvky 

pro jejich použití. Jenže se nám může stát, že se setkáme s podobnými nabídkami, ale 

s dost odlišnou velikostí užitných ploch a proto si myslím, že ta přesnost v tomto ohledu 

není tak velká. 

Proto si právě myslím, že vhodnější variantou je využití rozpočtových 
ukazatelů v závislosti na energetické bilanci, která bývá nebo správně řečeno by 

měla být vždy udána s projektem a jsou zde započítány spotřebiče pevně připojené, 

osvětlení a další možné odběry energie. Pokud bychom více zpřesnili standartní 

rozdělení, které bylo využito v první skupině k této závislosti, zároveň více upřesnili 

RU pomocí výpočtu průměrných hodnot, mohlo by to vést spolehlivějším výsledkům. 

V pohledu na jednotlivé prvky elektroinstalací mohu říci, že výsledky 

nabídkové ceny pro hromosvod pomocí ukazatele Er2b a nabídkové ceny pro 

kompletační prvky vyšly v porovnání s původními nabídkovými cenami velice přesně. 

To stejné se ovšem nedá říci pro výsledky nabídkových cen pro rozvody, kde výsledné 

rozdíly nově vytvořených cen a původním cenovým nabídkám jsou poměrně veliké, a 

tedy z tohoto pohledu je cena pomocí ukazatele nepřesná.  
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6. Seznam použitých zkratek 
 
ZKRATKA   

CELÝ NÁZEV 
RU = Rozpočtové ukazatele 

E1 = Rozpočtový ukazatel pro celou stavbu v závislosti na 
užitné ploše 

E2a = Rozpočtový ukazatel pro celou stavbu v závislosti na 
energetické bilanci 

E2b = Rozpočtový ukazatel pro celou stavbu v závislosti na 
energetické bilanci 

E2c = Rozpočtový ukazatel pro celou stavbu v závislosti na 
energetické bilanci 

Eh1 - Typ A = Rozpočtový ukazatel pro hromosvod v závislosti na 
užitná ploše 

Eh2 - Typ A = Rozpočtový ukazatel pro hromosvod v závislosti na jeho 
délce 

Eh1 - Typ B = Rozpočtový ukazatel pro hromosvod v závislosti na 
užitná ploše  

Eh2 - Typ B = Rozpočtový ukazatel pro hromosvod v závislosti na jeho 
délce 

Er1 = Rozpočtový ukazatel pro rozvody v závislosti na užitné 
ploše 

Er2 = Rozpočtový ukazatel pro rozvody v závislosti na délce 
zdiva 

Ek1 = Rozpočtový ukazatel pro kompletační prvky v závislosti 
na užitné ploše 
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