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Anotace 

Tématem této bakalářské práce je problematika panelových domů. Teoretická část 

práce popisuje důvody rekonstrukce, způsoby snižování energetické náročnosti 

budov a také možnosti financovaní pomocí dotací, které jsou v současnosti v ČR 

dostupné. Praktická část potom navazuje vytvořením rozpočtu na konkrétní stavební 

zakázku, identifikací způsobilých výdajů a určení výše dotace. 

 

Annotation 

The topic of this bachelor thesis is the issue of prefabricated apartment buildings. 

The theoretical part of the thesis describes the reasons for the reconstruction, ways 

of reducing the energy performance of the buildings and also the possibilities of 

financing with subsidies, which are currently available in the Czech Republic. The 

practical part follows with the cost calculation of a specific construction contract, 

identification of eligible expenses and determination of the amount of the subsidy. 
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1 ÚVOD 

 

 Tato bakalářská práce se zabývá problematikou panelových domů. 

V současné době se zvyšují nároky na kvalitu bydlení a energetickou efektivnost 

budov. Protože se panelová výstavba blíží hranici své životnosti, je třeba řešit 

nevyhnutelné rekonstrukce a modernizace stávajících budov.  

 Teoretická část práce popisuje historii panelových domů a postupný vývoj 

konstrukčních soustav v ČR. Zabývá se také otázkou typických vad a návrhů na 

jejich řešení. Pozornost je věnována zejména snižování energetické náročnosti. 

Právě na zlepšení tepelně – technických vlastností obálky budovy je možné využít 

některé z dotací, jejichž přehled a hlavní rozdíly jsou také řešeným tématem. Blíže je 

potom specifikována podpora programu IROP, který se týká konkrétní stavební 

zakázky řešené v praktické části této práce. 

 Touto zakázkou je projekt na zateplení obvodových konstrukcí, střechy a 

stropu suterénu panelového domu z 80. let. Pro tuto revitalizaci byl sestaven 

položkový rozpočet a následně identifikovány způsobilé výdaje, od nichž se odvíjí 

výsledná částka dotace.  V závěru byl vytvořen přehled výdajů, jež musí vynaložit 

dané bytové družstvo a výše podpory, která mu bude poskytnuta. 
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2 HISTORIE PANELOVÝCH DOMŮ 

 

 První panelové domy se objevily v Nizozemí po první světové válce. Odtud se 

dále dostaly ve 20. letech do Německa, ve 30. letech také do Francie a později do 

zbytku Evropy. V západním bloku se pokračovalo s výstavbou i po druhé světové 

válce, ale ne v takové míře jako na východě, kde se panelové domy staly 

převažujícími typy novostaveb ve městech. V 70. letech se z různých důvodů na 

západě od výstavby ustupovalo. Do sídlišť se stěhovali obyvatelé z chudších vrstev a 

přistěhovalci, vytvářela se zde ghetta, ve kterých nastal problém s trestnou činností. 

Takovým sídlištěm bylo např. Pruitt - Igoe v USA postavené v 50. letech, z důvodu 

vzniku různých konfliktů muselo být ale za dalších 20 let kompletně zdemolováno. [1] 

 Oproti tomu ve východním bloku se pokračovalo se stavbou panelových domů 

až do 90. let. U nás se předchůdci panelových domů vyvíjeli ve stavebním oddělení 

firmy Baťa. Právě ve Zlíně vznikaly první montované, zatím jednopatrové domky. A 

také tam byl v roce 1953 postaven prototyp panelového domu z velkoformátových 

prefabrikovaných dílců. Jednalo se o pětipodlažní dům G40, z něhož se dále vyvíjely 

další typy konstrukčních variant. Největší rozmach panelové výstavby u nás nastal 

v 60. až 80. letech. V roce 1980 se postavil nejvyšší panelový dům v ČR, a to na 

sídlišti Jižní Město v Praze. Dosahuje výšky 81 metrů a má 23 podlaží. Panelové 

domy se u nás přestaly stavět na začátku 90. let. [2] 

 

Obr. 1 Stavba panelového domu G40 ve Zlíně v 50. letech [zdroj: 3]  
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3 VÝSTAVBA PANELOVÝCH DOMŮ 

 

3.1 Prefabrikovaná výstavba 

 Panelové domy jsou tvořeny stěnovým systémem z prefabrikovaných nosných 

dílců, který poskytuje několik výhod i nevýhod. Mezi výhody tohoto systému patří 

prostorová tuhost a stabilita, zajištěná právě nosnými stěnami uspořádanými do 

příčného i podélného směru. Díky vysoké plošné hmotnosti stěn je zároveň zajištěna 

i vzduchová neprůzvučnost mezi sousedními byty. Obecnou výhodou prefabrikované 

výstavby je možnost vyhnout se mokrým procesům při realizaci, a tím mj. zrychlit celý 

postup stavby. Díky výrobě v betonárnách navíc vykazují prefabrikované dílce lepší 

kvalitu jak betonu, tak zpracování – dostatečné krytí výztuže, lepší rozměrová 

přesnost. Naopak nevýhodou je jasně dané dispoziční řešení, které zabraňuje 

variantně měnit uspořádání místností či bytů v domě. Použití prefabrikovaných dílců 

také omezují možnosti dopravních a zdvihacích zařízení. Musí se rovněž dbát na 

kvalitní řešení styků konstrukčních prvků. [4, str. 7] 

 

3.2 Konstrukční soustavy 

 V České republice se stavěly panelové domy v několika konstrukčních 

soustavách, které se postupem času dále vyvíjely. Každá konstrukční soustava 

představovala typ domu, na jehož zhotovení byly použity stejné dílce. První 

takovouto soustavou byla již zmíněná G40, následovaly pak další, např. řady T, VVÚ 

ETA, NKS nebo dánská Larsen – Nielsen. [2] 
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3.2.1 G40 

 

Obr. 2 Sídliště Na Zelené lišce, Praha, rok dokončení 1955 [zdroj: 6] 

 

 Soustava G40 má příčný stěnový systém a vždy 5 podlaží. První domy v této 

soustavě byly postaveny ve Zlíně, dále se rozšířily i do dalších měst; do Přerova 

anebo do Prahy, kde bylo postaveno první sídliště v této soustavě: Na Zelené lišce. 

Domy G40 nemají výtah ani žádné balkony nebo lodžie. Zajímavostí jsou např. 

centrální shozy na odpad, spojení vždy jedné instalační šachty pro 2 byty nebo na 

svou dobu pokrokové podlahové vytápění. V soustavě byly aplikovány rozpony 3,2 a 

3,8 metru. Na tento typ dále navazují soustavy G32, G55 a G57, které se liší např. 

sedlovou střechou, řešením pro rohovou zástavbu nebo přidanými lodžiemi. [5] 
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3.2.2 T01B, T02B, T03B 

 

 Soustavy řady T se v ČR stavěly hlavně v 60. letech a byly montované 

z menších panelových prvků, než je celostěnový panel. To mělo výhodu v nižší váze 

dílců, a tím pádem odpadala nutnost použití silných jeřábů. Proto se tyto varianty 

rozšířily i na venkově. Nevýhodou na druhou stranu byla větší pracnost montáže. 

Jednotlivé varianty se mezi sebou liší počtem pater a způsobem zastřešení: 

 T01B: 2 až 3 NP + šikmá střecha 

 T02B: 4 NP + plochá nebo šikmá střecha 

 T03B: 5 až 6 NP + plochá nebo šikmá střecha [2] 

 

 

Obr. 3 Soustava T03B, Částkova, Plzeň [zdroj: 7] 
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3.2.3 T06B, T08B 

 

 Domy T06B se rovněž začínaly stavět v 60. letech. Jde o v Česku 

nejrozšířenější variantu panelových domů. Zástavba dosahovala výšky až 13 podlaží. 

Pro tento typ soustavy nebyla dána závazná pravidla řešení obvodového pláště, 

proto se můžeme setkat jak s celostěnovými panely, tak s parapetním dílcem a 

meziokenními pilířky. Pro obvodové konstrukce se používaly i sendvičové dílce 

s tepelnou izolací. Modulová vzdálenost stěn byla 3 600 mm. [2] 

 Oproti tomu domy T08B měly rozpon dokonce 6 000 mm, což umožňovalo 

libovolnější dispoziční řešení. Tyto domy byly stavěny se 4 a 8 nadzemními 

podlažími v řadových variantách nebo 10 a 12 podlažími ve věžových variantách. Pro 

zlehčení konstrukce a snížení nákladů na stavbu se u příček uplatnily i materiály jako 

sádrokarton, třískové desky nebo pórobeton. [4] 

 

 

Obr. 4 Soustava T08B, Novodvorská, Praha [zdroj: 8] 
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3.2.4 NKS 

 

 NKS, tedy nová konstrukční soustava přišla v 70. letech a vycházela 

z dosavadních zkušeností s panelovými domy. Na řadu se tedy dostávají i tepelně 

technické požadavky a také se řeší požární bezpečnost. Jsou vyvinuta nová okna 

s lepšími izolačními vlastnostmi, nové sendvičové panely s polystyrenem o tloušťce 

80 mm a dvouplášťová střecha s polystyrenem tl. 100, později 140 mm. [2], [4] 

 

 

Obr. 5 Soustava NKS, Kral’ovohol’ská, Banská Bystrica [zdroj: 9] 

 

3.2.5 VVÚ ETA 

 Tato soustava se vyvinula z T08b a její výstavba probíhala hlavně v 80. letech 

v Praze. Zachovala si šestimetrový rozpon a objevují se i zapuštěné lodžie. Vychází 

také z NKS a jeho tepelně technických požadavků, takže je při výstavbě používán 

např. sendvičový panel. [2] 
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Obr. 6 Soustava VVÚ ETA, Láskova, Praha [zdroj: 10] 

 

3.2.6 Larsen – Nielsen 

 

 Larsen – Nielsen je dánskou soustavou, jejíž patent zakoupila československá 

vláda v 80. letech. Domy této varianty dosahují max. rozponu 4 800 mm. Opět jsou 

zde použity sendvičové panely. Tento typ domů se stavěl pouze v Praze. 

 

Obr. 7 Soustava Larsen – Nielsen, Gen. Janouška, Praha [zdroj: 11] 
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4 OPRAVA A MODERNIZACE PANELOVÝCH DOMŮ 

 

 Protože většina panelových domů zde stojí již 30-50 let, je potřeba se zabývat 

jejich obnovou. Původně plánovaná životnost byla stanovena právě přibližně na 40-

50 let, ale protože jsou domy stále obývané a jejich demolice se jeví velice 

nepravděpodobně, je vhodné domy postupně revitalizovat. Je potřeba odstranit 

statické poruchy, vzniklé např. nevhodnými styky jednotlivých panelů nebo přímo 

jejich zanedbanou výrobou. Dále jsou dnes domy, vzhledem k jejich stáří a tehdejším 

normám, nevyhovující z tepelně – technického hlediska. Právě snížení tepelných 

ztrát zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken vede k úspoře energií a 

přispívá k ochraně životního prostředí. [12] 

 

4.1 Nedostatky panelových budov 

 Nezrekonstruované panelové domy trpí v současné době řadou závad, které 

by se daly rozdělit na: 

• vnější: 

o nedostatečné zateplení a poruchy obvodového pláště 

o nedostatečné zateplení a poruchy střechy 

o okna s nedostatečnou izolační schopností 

o statické poruchy lodžií 

• vnitřní: 

o zastaralá bytová jádra 

o nedostatečné akustické řešení podlah 

o zastaralé rozvody TZB  

[12] 
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4.1.1 Oprava obvodového pláště budovy 

 

 U panelů na obvodovém plášti je třeba zkontrolovat jejich stav a také těsnění 

styků. Zde totiž dochází k častým závadám. Právě ve spárách na styku může 

docházet k trhlinám, následnému zatékání a vzniku plísní. Příčinou této poruchy je 

ztráta vlastností a degradace těsnících materiálů či jejich nevhodné provedení. 

Pokud se provádí KZS, řešením je odstranění původních tmelů a nahrazení novým 

těsněním. [13, str. 84] Také samotné dílce postihují nejrůznější poruchy: trhliny nebo 

odpadávání kusů betonu vedoucí ke korozi výztuže. Příčinami mohou být např. 

záměna dílců s odlišnou kvalitou betonu při výstavbě, chybné řešení vzájemného 

spojení vnitřní a vnější desky sendvičové konstrukce, nevhodné vlastnosti povrchové 

vrstvy, narušení styků lodžiových dílců s hlavní nosnou konstrukcí dilatačními pohyby 

apod. V těchto případech je nutné odstranit příčiny vzniku vad, ošetřit, příp. nahradit 

výztuž, a provést reprofilaci betonového dílce. [14] 

 Zateplení panelových domů je žádoucí nejen z tepelně – technického, ale také 

hygienického hlediska – v zimních měsících může docházet ke vzniku plísní díky 

kondenzátu, který se vytváří na vnitřním povrchu „prochladlého“ panelu. Způsobů, jak 

objekt zateplit, je více: 

 

• zateplení z interiérové strany stěny 

• odvětrávaný zateplovací systém 

• kontaktní zateplovací systém 

 

K zateplení z interiérové strany stěny se přistupuje u budov s historickou 

fasádou, netýká se tedy panelové výstavby. Z vnitřku se zatepluje polystyrenem nebo 

minerálním vláknem, na které se vloží parozábrana a celá konstrukce se zaklopí 

např. sádrokartonovými deskami. 
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Odvětrávané zateplovací systémy jsou vhodné pro takové objekty, které bojují 

s vlhkostí. Tepelná izolace se vkládá mezi prvky nosné konstrukce z ocelových 

profilů nebo dřeva, na které jsou namontovány kontralatě, jež vytvářejí vzduchovou 

mezeru. Ta bývá široká 20 - 30 mm a musí se ochránit mřížkou proti hmyzu a 

hlodavcům. Na kontralatě už se potom montuje fasádní obklad chránící celou 

konstrukci. [15, str. 74-78] 

 

Kontaktní zateplovací systém (KZS) je nejčastěji používaným způsobem při 

rekonstrukci panelových domů. Na původní stěnu se nalepí tepelný izolant, který se 

zafixuje ještě talířovými hmoždinkami. Na izolant se nanese vrstva tmelu s armovací 

tkaninou a dále konečná omítka. Pro zateplení se dají použít různé materiály, 

především polystyren nebo minerální vlna. [15, str. 6] Polystyren je levnější než 

minerální vata, a tak je výhodné ho použít na co největší plochu zateplované fasády. 

Protože je ale hořlavý, stanovuje nám ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb 

místa na fasádě, na kterých musí být použit materiál s třídou reakce na oheň A1 

nebo A2, jakým je např. minerální vlna. Tato místa se liší podle požární výšky 

budovy, která je určena rozdílem mezi výškou čisté podlahy posledního užitného 

nadzemního podlaží a výškou čisté podlahy prvního nadzemního podlaží [16]: 

 

A) budovy s požární výškou h > 22,5 m 

B) budovy s požární výškou 12 < h < 22,5 m 

C) budovy s požární výškou 0 < h < 12 m 

D) budovy s požární výškou h = 0 m (jednopodlažní budovy) 

[17] 
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A) budovy s požární výškou h > 22,5 m 

 

Obr. 8 Schéma zateplení pro budovy s požární výškou h > 22,5 m [zdroj: 17] 

 

 Na těchto budovách musí být použit izolant s třídou reakce na oheň A1 nebo 

A2 v celém rozsahu zateplované fasády. 
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B) budovy s požární výškou 12 < h < 22,5 m 

 

Obr. 9 Schéma zateplení pro budovy s požární výškou 12 <  h < 22,5 m [zdroj: 17] 

 

 U budov s touto výškou jsou blíže určena místa, na kterých musí být použita 

minerální izolace. Jedná se o pásy různých šířek v oblasti: 

• nad soklem a v úrovni atiky (min. 900 mm) 

• nad okny (min. 900 mm, odsazení od nadpraží max. 400 mm) 

• okolo vstupních dveří (min. 1500 mm) 

• na rozhraní objektů (min. 900 mm) 
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C) budovy s požární výškou 0 < h < 12 m 

 

Obr. 10 Schéma zateplení pro budovy s požární výškou 0 <  h < 12 m [zdroj: 17] 

 

 Zde je povinnost zhotovit pás pouze nad soklem šířky 900 mm. Výjimku tvoří 

rodinné domy, u kterých tento pás není nutný.  

 

D) budovy s požární výškou h = 0 m (jednopodlažní budovy) 

V celém rozsahu zateplované fasády může být použit polystyren. [17] 

 

Při realizaci zateplovacího systému je třeba dodržovat několik zásad: 

1. ověřit stav statiky obvodových konstrukcí 

2. navrhnout tloušťku izolace alespoň na hodnotu součinitele tepla 

stanoveného normou, ale raději větší (např. na doporučovanou 

hodnotu) 

3. použití kvalitní povrchové úpravy chránící izolační vrstvu a plnící 

estetickou funkci 

4. dbát na správné vyřešení detailů: zateplení ostění oken, napojení 

izolace na rám okna, napojení izolace na oplechování parapetu 
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5. vyřešení tepelných mostů u balkonů a lodžií 

6. po zateplení provést regulaci otopného systému [12] 

 

4.1.2 Oprava střešního pláště 

 Na panelových domech byly v minulosti aplikovány různé skladby 

jednoplášťových i dvouplášťových střech, jež se se liší různými vrstvami, jejich 

dimenzí, i jejich pořadím. Před opravou je tedy nutné provést sondy, které nám 

ukážou, jaká je skutečná skladba střechy a její stav. Domy se potýkají často 

s vadami vodotěsných vrstev a zároveň jsou, stejně jako obvodový plášť, 

nedostatečně tepelně zaizolovány. Při opravě střechy lze zvážit dvě možnosti: 

 

• rekonstrukce ploché střechy 

• přeměna na šikmou střechu (včetně případné nástavby) 

 

V případě střešní nástavby se musí ověřit, zda nám toto řešení vůbec dovoluje 

statika nebo např. stav a kapacita rozvodů zdravotně technických instalací (ZTI). 

Protože se jedná o zásah do vzhledu stavby, bude taková varianta vyžadovat 

stavební povolení, v některých případech i územní rozhodnutí. Na některých místech 

tedy nemusí být možné vůbec uplatnit toto řešení, protože nebude v souladu se 

stavebním zákonem nebo územním plánem. U šikmých střech se také musí nově 

vyřešit odvod dešťových vod a v zimě případný pád sněhu. Otázkou zůstává i 

estetika panelového domu se šikmou střechou. Výhodou nástavby však může být 

vznik nových bytů. [12] 

Při rekonstrukci ploché jednoplášťové střechy máme dvě možnosti. Na 

původní souvrství nanést nové tepelné a hydroizolační vrstvy, nebo v případě 

rozsáhlejších závad odstranit starou skladbu a nahradit ji novou. První možnost je 

samozřejmě rychlejší a levnější, nicméně může v původních vrstvách, pokud jsou 

provlhlé, dávat prostor ke vzniku plísní. Jestliže to však nehrozí, lze přistoupit 

k opravě tímto způsobem, a to většinou dvěma postupy:  
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1) na původní souvrství se položí nová vrstva tepelné izolace, na níž se 

zhotoví hydroizolační vrstva 

2) vytvoří se tzv. inverzní střecha – na původní skladbě se zhotoví nová 

hydroizolační vrstva (z asfaltových pásů nebo PVC), na tuto vrstvu se 

položí desky z extrudovaného polystyrenu (nenasákavé), jež se přitíží 

násypem z kameniva 

 

Je také možné setkat se se střechou, u které vůbec nebyl vytvořen spád. Zde 

je potřeba tento problém odstranit. Sklonu střechy lze docílit vytvořením spádu 

z dodatečné vrstvy lehčeného betonu, nebo případně použít tepelnou izolaci ze 

spádových klínů. Další možností je přechod z jednoplášťové bezespádové střechy na 

větranou dvouplášťovou konstrukci, kdy se na původní skladbu položí tepelná izolace 

a nad ní se vytvoří horní plášť (např. dřevěné bednění) s hydroizolací (asfaltové 

pásy, PVC nebo plechová krytina). Mezi původní střechou a novým horním pláštěm 

vznikne vzduchová mezera, která by měla mít min. 250 mm. [13, str. 23-35] 

 

Pokud potřebujeme dodatečně zateplit větranou dvouplášťovou střechu 

(používaly se např. v soustavách T06, NKS ad.), máme na výběr ze dvou možností. 

Tou první je dodatečně zateplit spodní plášť (pokud bychom zateplovali horní plášť, 

nebude to z tepelně – technického hlediska efektivní), což znamená kompletní 

rozebrání horního pláště. Ten může být tvořen mj. i železobetonovými deskami, a tak 

by se demontáž neobešla bez těžké mechanizace. To samozřejmě zvyšuje technické 

a finanční nároky, navíc se může v průběhu realizace vlivem deště promáčet odkrytá 

konstrukce střechy. Dalším problémem této varianty je, že mocnost vzduchové 

mezery nám nemusí dovolit přidat ještě vrstvu tepelné izolace. Druhou, výhodnější 

variantou, je přeměna z větrané dvouplášťové střechy na nevětranou. V tomto 

případě se zaslepí větrací otvory v atikách, čímž se docílí toho, že se střecha chová 

jako jednoplášťová. Proto už můžeme pokládat tepelnou izolaci i na horní plášť. Na 

novou tepelnou izolaci opět provedeme hydroizolační vrstvu. Tato varianta 

rekonstrukce se týká i objektu řešeného v praktické části této práce. [18] 
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4.1.3 Výměna oken 

Problémem původních oken panelových domů je hodnota prostupu tepla 

neodpovídající současným normám. Mimo to se ale již při stavbě počítalo s jejich 

netěsností po obvodu pro výměnu vzduchu, která byla ovšem mnohdy větší, než bylo 

potřeba. Těmito netěsnostmi potom zatékala voda do bytů. Okna byla většinou i 

nekvalitně vyrobena, a proto se voda dostala i do spár mezi zasklením a rámem 

okna. Tyto problémy způsobovaly degradaci oken. V současnosti se často stává, že 

u domů, které ještě neprošly rekonstrukcí, se jednotliví vlastníci rozhodli sami pro 

výměnu oken. Toto nekomplexní řešení však může vést nejen k estetickým vadám, 

ale i rozdílným vlastnostem oken a jejich kvality montáže, což může ovlivnit i budoucí 

správné zateplení obvodového pláště. [12] 

Pro výměnu lze použít plastová, dřevěná i kovová okna. Nejčastěji 

používaným materiálem je plast díky svojí ceně. Dřevěná okna na rozdíl od 

plastových vyžadují určitou údržbu, nicméně lépe odolávají extrémním teplotním 

podmínkám a mají delší životnost. Dřevěná okna jsou navíc příjemným 

architektonickým prvkem. Kovová hliníková okna a dveře se nejčastěji používají díky 

své odolnosti do společných prostor, kde snesou i vyšší frekvenci používání. [19] 

 

4.1.4 Rekonstrukce lodžií a balkonů 

 Mezi další problémová místa panelových domů patří balkony a lodžie. U 

těchto konstrukcí je nutné zkontrolovat a příp. opravit: 

• statické poruchy způsobené uložením stropních dílců 

• poškozené panely s obnaženou výztuží 

• stav zábradlí 

• nášlapné vrstvy, tepelná izolace 

 

Častou statickou vadou je uložení stropních dílců lodžie na nosnou svislou 

konstrukci s nedostatečným přesahem, což vede k porušení betonu a následně ke 

korozi výztuže. Je nutné lodžii podepřít či zvětšit plochu uložení stropního dílce.   
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Dále se některé předsazené konstrukce potýkají s malou tloušťkou použitých 

stropních panelů způsobujících nadměrné průhyby. To se dá vyřešit přidáním 

lamelové uhlíkové výztuže nebo nabetonováním. 

U poškozených panelů je nutné obnovit jejich původní tvar. Postupuje se 

v následujících krocích:  

 

1) odstranění nesoudržných vrstev, odmaštění, odstranění prachu 

(mechanické osekání, vodní paprsek) 

2) náhrada porušené výztuže a antikorozní ochrana (na bázi epoxidových 

pryskyřic nebo cementové suspenze) 

3) zvýšení přídržnosti nově nanášených vrstev – kontaktní můstek 

4) reprofilace betonového prvku (hmoty na bázi epoxidových pryskyřic nebo 

hydraulických pojiv – cementu) 

5) sjednocení povrchu 

 

Zábradlí panelových domů jsou buď betonová nebo ocelová s různými druhy 

výplní (dřevo, drátosklo apod.). Právě skleněná, pevně zafixovaná výplň neodolává 

velkým výkyvům teplot a může praskat. Problémy s dilatací mají i betonová zábradlí, 

která byla při stavbě napevno přikotvena. Zábradlí z betonových dílců se rovněž 

potýkají s poškozením a degradací betonu a následně výztuže. Při návrhu nového 

zábradlí se musí postupovat v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., která udává mj. 

minimální výšku zábradlí. Je vhodné také navrhnout zábradlí tak, aby bylo snadno 

demontovatelné pro případy údržby. Další komplikací je kotvení k nosným 

konstrukcím – zde je ideální nezasahovat do souvrství podlahy a připevnit zábradlí 

např. do čela stropní desky nebo do svislých konstrukcí. 

U podlahy lodžií se můžeme setkat s původní skladbou vrstev, kdy se na 

nosnou konstrukci položila hydroizolace beze spádu a teprve na ní byla vytvořena 

betonová mazanina ve spádu. To vedlo k degradaci čel lodžií a odlupování 

nášlapných vrstev.   
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Další typickou skladbou bylo opatření betonového povrchu nátěry na bázi 

epoxidů, které se však po několika letech používání mohly poškodit a zapříčinit tak 

degradaci betonu a výztuže. Při rekonstrukci podlahy je vhodné položit hydroizolaci 

na spádovou vrstvu, řádně ji napojit na obvodové konstrukce a ukončit ji okapní 

hranou, aby nedocházelo ke stékání srážek na podhled desky.     

Balkony a lodžie také vytvářejí na konstrukci tepelné mosty, což vede nejen 

k únikům tepla, ale hlavně kondenzaci vlhkosti na vnitřní straně konstrukce. V těchto 

případech je potom řešením obalit celou konstrukci tepelnou izolací. [21] 

 

 

Obr. 11 Porovnání zateplených a nezateplených částí panelového domu na 

termosnímku [zdroj: 22], na stupnici je uvedena hodnota povrchové teploty v °C 

4.1.5 Rekonstrukce bytových jader 

 Původní bytová jádra jsou tvořena ze sendvičové konstrukce, jejíž kostrou 

jsou dřevěné hranoly opláštěné umakartem – dřevitým papírem s pryskyřicemi. Výplň 

umakartového pláště je z pěnového polystyrenu. Celá konstrukce má tloušťku 

přibližně 3 cm a vedou v ní hliníkové elektrické rozvody.  
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To představuje potenciální riziko vzniku požáru – umakartové jádro je hořlavé 

a z důvodu používání většího počtu spotřebičů, než na jaký jsou původní rozvody 

dimenzovány, se můžou vodiče přehřívat. Kromě požárního hlediska nevyhovují 

původní jádra také akusticky a vzhledem k vysoké vlhkosti v prostoru koupelen 

dochází také k jejich destrukci a vzniku zdraví škodlivých plísní.  

 Při rekonstrukci se používají buď zděné příčky z pórobetonu, nebo 

sádrokartonové příčky. Rozhodujícím faktorem je statika domu. Výhodou SDK 

konstrukcí je malé zatížení stropu, jednoduché řešení umístění rozvodů TZB a 

rychlost výstavby. Naopak na rozdíl od zděných příček mají malou nosnost, což 

může být problém, pokud k jádru přiléhá i kuchyň a je potřeba na příčku zavěsit linku. 

Obecně je výhodnější neměnit jádro individuálně, ale v celém bytovém domě, což 

zajistí komplexnější řešení, menší náklady a rychlejší provedení. [22] 

 

4.1.6 Rekonstrukce podlah 

 Problémem původních podlah v panelových domech je chybějící nebo 

nedostatečná kročejová izolace v jejich skladbě a vzhledem k relativně nízké plošné 

hmotnosti stropních panelů také nevyhovující vzduchová neprůzvučnost. Řešením je 

přidání zvukově izolační vrstvy, příp. použití měkké nášlapné vrstvy (např. koberec). 

Dodatečnou izolaci podlahy ale může zkomplikovat světlá výška místnosti. Další 

vadou je potom převážně estetická funkce – odlupující se soklíkové lišty, zastaralé 

dekory PVC krytin. [23] 

 

4.1.7 Regenerace rozvodů TZB 

 Rozvody TZB je nutné rekonstruovat vzhledem k jejich stáří a degradaci, ale i 

vzhledem k jiným současným potřebám. 

 Rozvody teplé a studené vody a kanalizace s časem zarůstají vodním 

kamenem nebo mohou na některých místech i prosakovat. Společně s jejich 

výměnou je výhodné rozvody s teplou vodou včetně všech armatur obalit dostatečně 

silnou tepelnou izolací, která zabrání poměrně velkým únikům tepla. Totéž platí i pro 

rozvody topení. Protože se v současné době používají převážně plastové materiály, 

je povinností zajistit protipožární prostup. 
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 U elektroinstalací je použit nevhodný materiál, který se přehřívá – hliník. 

Vzhledem k nárůstu počtu spotřebičů v současné době dochází k přetížení těchto 

rozvodů a hrozí riziko požáru. V současné době se vyměňují za měděné. 

 Protože se zateplením obálky budovy přichází změna vnitřního mikroklimatu, 

je potřeba provést i úpravy otopné soustavy a vzduchotechniky. Zejména spolu 

s těsnícími okny přichází zvýšení vlhkosti. Nevětrané prostory můžou být 

nebezpečné, pokud se v nich zároveň nachází i otevřený plynový spotřebič, např. 

sporák. Pokud přívod vzduchu není dostatečný, dá se to vyřešit např. osazením 

fasádních mřížek. 

 Při výměně střešního ventilátoru se nastaví jeho výkon podle aktuální potřeby, 

která se měří podle CO2 nebo vlhkosti. Tímto se dají snížit tepelné ztráty v době, kdy 

v bytě nikdo není. [24], [25] 

  

4.2 Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) 

 PENB slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy a zařazuje ji do 

příslušné třídy A - G. Měří se energie spojené s provozem budovy, tedy: energie na 

vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, osvětlení a úpravu vzduchu větráním a 

klimatizací. Průkaz se řídí zákonem 318/2012 Sb. a vyhláškou 78/2013 Sb. a musí 

být zpracován v těchto případech: 

• při výstavbě nových budov 

• při větší změně dokončené budovy 

• při prodeji budovy nebo ucelené části 

• při pronájmu budovy nebo ucelené části budovy 

• pro budovu užívanou orgánem veřejné moci 

 

Průkaz platí 10 let od data vyhotovení nebo do provedení větší změny 

dokončené budovy. Může ho sestavovat pouze specialista s oprávněním od 

Ministerstva průmyslu a obchodu. Energetické vyhodnocení se přikládá k žádostem o 

dotace na zateplení. [26] 
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Obr. 12 Vzhled PENB [zdroj: 27] 

 

 

5 ZDROJE FINANCOVÁNÍ OPRAV A REKONSTRUKCÍ 

 

Na financování rekonstrukce domu lze využít některé z podpor, které jsou 

v současné době v ČR dostupné. Jedná se o programy financované ČR i EU, které 

se od sebe navzájem liší, a to např. formou podpory, její výší nebo územím, pro které 

jsou určeny. V současnosti lze žádat o podporu v rámci programů: IROP, Nová 

zelená úsporám a Panel 2013+. 
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5.1 Vysvětlení základních pojmů 

 

5.1.1 Veřejná podpora 

 Na základě čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie se zkoumají 

následující kritéria definice veřejné podpory: 

1. podpora je poskytnuta z veřejných prostředků (např. státní rozpočet, rozpočet 

EU) 

2. podpora zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví podnikání 

3. je narušena nebo hrozí narušení hospodářské soutěže 

4. je ovlivněn obchod mezi členskými státy EU 

Veřejná podpora je neslučitelná se společným trhem, a je proto zakázaná. Přesto 

existuje několik právních výjimek, na jejichž základě může být podpora poskytnuta. 

Takovou výjimkou může být např. podpora de minimis nebo podpora v notifikovaném 

režimu. [28] 

5.1.2 Podpora de minimis 

 Podpora de minimis neboli podpora malého rozsahu je stanovena částkou do 

200 000 EUR a nepovažuje se za veřejnou podporu, protože se má za to, že 

vzhledem ke svojí výši nenarušuje hospodářskou soutěž a neovlivňuje obchod mezi 

členskými státy. K přepočtu z EUR na CZK se využívá kurz Evropské centrální 

banky. [28] 

5.1.3 Notifikovaný režim 

 Pokud projekt naplňuje všechny podmínky veřejné podpory, může být ještě 

posouzen Evropskou komisí, která porovná pozitivní a negativní dopady udělení 

podpory. Pokud pozitivní dopady převažují, může být projektu udělena výjimka v tzv. 

režimu notifikace. [28] 
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5.1.4 Způsobilé výdaje 

 Způsobilé výdaje jsou takové, které přímo souvisí s realizací projektu (v tomto 

případě opatření pro snížení energetické náročnosti objektu) a řídící se pravidly 

jednotlivých programů. Tyto výdaje musí být přiměřené, účelné a prokazatelné na 

základě účetních dokladů a soupisu prací. Způsobilé výdaje se dají dělit na hlavní a 

vedlejší. Obecně se dá říci, že hlavní výdaje jsou takové, které jsou spojeny přímo 

s provedením zateplení (práce, materiál apod.) a vedlejší souvisí s přípravnými a 

realizačními náklady (činnost pracovníka BOZP, zpracování projektové dokumentace 

atd.). Výše dotace se pak odráží od výše způsobilých nákladů. [29] 

 Protože se způsobilé výdaje mohou pro jednotlivé programy mírně lišit, budou 

blíže specifikovány pouze pro program IROP (kapitola 4.3.1), který se týká projektu 

řešeného v praktické části této bakalářské práce. 

5.2 Formy podpory 

 Jednotlivé programy se liší způsobem, jakým poskytují žadateli podporu. 

Jedná se buď o dotaci nebo úvěr. 

 Dotace může být hrazena platbou ex – ante, kdy je příjemci poskytnuta ještě 

před vynaložením jakýchkoli jeho výdajů, nebo ex – post, což znamená, že je 

příjemci vyplacena zpětně, na základě doložených účetních dokladů. 

 Oproti tomu může být projekt podporován i formou zvýhodněného úvěru 

s danými podmínkami čerpání a splácení. [30] 

5.3 Programy v ČR 

5.3.1 IROP 

 IROP neboli Integrovaný regionální operační program je podpora zaměřená 

na mnoho oblastí, např. na rozvoj infrastruktury – zejména silnic, sociální integraci, 

vzdělávání nebo právě na zlepšení energetické účinnosti v budovách. Jedná se o 

program financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj s národním 

spolufinancováním. K 3. 4. 2017 byla aktualizována jeho Obecná pravidla upravující 

např. formu podání žádosti, schvalovací fázi, nebo způsob dokladování výdajů. [31] 
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 V současnosti probíhá 37. výzva programu IROP: Energetické úspory 

v bytových domech II. Žádosti o podporu jsou přijímány od 15. 7. 2016 a budou 

ukončeny 30. 11. 2017. Do této výzvy je alokováno 3,5 mld. Kč z Evropského fondu 

a max. 5,25 mld. Kč ze státního rozpočtu. [32] 

 

 

Obr. 13 Statistika žádostí 37. výzvy k 13. 4. 2017 [zdroj: 32] 
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 Žádost o podporu mohou podávat právnické a podnikající fyzické osoby, tedy 

vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek, města a obce. 

Dotace IROP se týká pouze bytových domů s minimálně čtyřmi a více bytovými 

jednotkami. Výzva platí pro celé území ČR vyjma hl. m. Prahy, kde program 

„nahrazuje“ podpora Nová zelená úsporám. [33] 

 V rámci 37. výzvy lze požádat o dotaci na: 

• „zlepšení tepelně – technických vlastností konstrukcí na obálce 

budovy 

• instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního 

vzduchu 

• výměna zdroje tepla pro vytápění 

• výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody 

• instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů 

• instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 

využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně 

energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny“ [33] 

Dotace je poskytována ex – post a liší se podle dosažené úspory celkové 

dodané energie. Výše podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) je 

vždy buď 40 % nebo 30 %, příspěvek ze státního rozpočtu se potom liší podle 

žadatele, jak je znázorněno v následující tabulce vytvořené na základě textu          

37. výzvy. [33] 

EFRR státní rozpočet EFRR státní rozpočet

ostatní žadatelé

40%

40%

40%

60%

0% 30% 0%

Projekty splňující kritéria *) Ostatní projekty

30%

žadatelé:

Míra podpory

70%

2% 30% 2%

organizační složky státu a jejich 

příspěvkové organizace

obce, kraje a jimi zřizované 

organizace

 

Tabulka 1 Míra podpory z EFRR a státního rozpočtu [zdroj: autor] 

*) Projekty s takovouto výší dotace musí splňovat současně následující kritéria: 
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• „dosažení úspory celkové dodané energie min. 40 % 

• dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie B nebo lepší 

• splnění kritérií pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo 

b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti 

budov“ [33] 

Splněním kritérií pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo b), odst. 

2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov se rozumí: hodnoty 

ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy nejsou vyšší než referenční 

hodnoty těchto ukazatelů stanovených na referenční budově. Jedná se o ukazatele: 

• neobnovitelná primární energie za rok 

• celková dodaná energie za rok 

• průměrný součinitel prostupu tepla [37] 
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Pro určení výše dotace je klíčové rozdělení způsobilých výdajů, které se řídí 

Specifickými pravidly 37. výzvy programu IROP: 

• Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu: 

o zateplení obvodových konstrukcí a výdaje přímo s tím spojené (lešení, 

zemní práce, klempířské prvky, vnitro i mimostaveništní přesun hmot 

apod.) 

o výměna oken a dveří a výdaje přímo s tím spojené (změna velikosti 

otvorů, vnější parapety apod.) 

o výměna střešní krytiny 

o sanace statických poruch souvisejících s podporovanými opatřeními 

o opravy hydroizolace související se zateplením obvodových konstrukcí 

o instalace čidel pohybu a světelných zdrojů třídy A+ a lepších do 

společných prostor objektu 

o DPH je způsobilým výdajem, pokud: 

▪ je způsobilé plnění, ke kterému se vztahuje 

▪ žadatel jakožto plátce DPH nemá k podporovaným hlavním 

aktivitám nárok na odpočet vstupu 

▪ je žadatel neplátce DPH, způsobilým výdajem je celková 

pořizovací cena 

 

• Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu: 

o technický dozor investora (TDI) 

o autorský dozor (AD) 

o zabezpečení BOZP 

o zpracování projektové dokumentace 

o zpracování energetického hodnocení 

o příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení 

o DPH je způsobilým výdajem, pokud: 

▪ je způsobilé plnění, ke kterému se vztahuje 

▪ žadatel jakožto plátce DPH nemá k podporovaným vedlejším 

aktivitám nárok na odpočet vstupu 

▪ je žadatel neplátce DPH, způsobilým výdajem je celková 

pořizovací cena  
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• Nezpůsobilé výdaje: 

o výdaje na vedlejší aktivity projektu, které přesahují 15 % ze způsobilých 

výdajů 

o náklady, které nejsou přímo spojeny s dosažením vyšší úrovně 

energetické efektivnosti (zařízení staveniště, elektroinstalace, okapové 

chodníčky, vnitřní malby, vnitřní parapety, zemní práce nesouvisející se 

zateplením budovy apod.) 

o pojištění, úroky 

Tento výčet byl pouze informativní, kompletní seznam lze nalézt ve zmíněných 

Specifických pravidlech výzvy č. 37 v kapitole 2.5. [34] 

 Minimální výše způsobilých výdajů na projekt je 300 000 Kč a maximální výše 

činí 90 000 000 Kč. [33] 

 Žadatel je povinen přiložit k žádosti rozpočet. Na jeho základě je stanovena 

cena stavebních prací a dále určena předpokládaná výše způsobilých výdajů. 

Rozpočet je nutné členit na objekty tak, aby bylo možné jednoznačně vymezit hlavní 

a vedlejší aktivity projektu, jak je znázorněno na obrázku níže. [34] 

 

 

Obr. 14 Vzor členění rozpočtu na objekty [zdroj: 34] 

 

 Způsobilé výdaje musí být také řádně doloženy průkaznými doklady (faktura, 

doklad o úhradě, smlouvy s dodavateli apod.) [34] 
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5.3.2 Nová zelená úsporám 

 O tuto podporu mohou žádat vlastníci bytových domů, společenství vlastníků, 

fyzické a právnické osoby, města a obce. Podpora se týká jak rodinných, tak 

bytových domů. Jedná se o program Ministerstva životního prostředí. Nová zelená 

úsporám platí pro území celé České republiky.  

Lze žádat o podporu v následujících oblastech: 

• snížení energetické náročnosti stávajících RD, BD 

• výstavba RD s velmi nízkou energetickou náročností 

• efektivní využití zdrojů energie (pro RD i BD) 

Podpora je vyplácena až po realizaci daných opatření a po zaregistrování a 

vydání rozhodnutí o přidělení dotace. Celková výše podpory je až 50 % způsobilých 

výdajů na jednu žádost. [35] 

 

5.3.3 Panel 2013+ 

Žádost o zařazení do programu Panel 2013+ mohou vlastníci bytových domů, 

společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, města a obce. Program je určen 

pouze pro rekonstrukce bytových domů, nikoli pro rodinné domy. Zda je BD postaven 

z panelů nebo cihel přitom není rozhodující. Tuto podporu poskytuje SFRB – Státní 

fond rozvoje bydlení, což je právnická osoba v působnosti Ministerstva pro místní 

rozvoj. 

 Program Panel 2013+ je platný pro celé území České republiky a lze ho využít 

mimo jiné na: 

• snížení energetické náročnosti domu 

• odstranění statických poruch nosné konstrukce 

• opravy a modernizace společných prostor 

• modernizace bytových jader 

• zřízení nového nebo oprava stávajícího výtahu 
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Program se čerpá formou úvěru, a to ve výši až 90 % způsobilých výdajů při 

dodržení limitu de minimis nebo 75 % při jeho překročení (notifikovaný režim). [36] 

Roční úrokové sazby se různí podle doby splatnosti: 

 

• „do 10 let základní referenční sazba EU, fixace po celou dobu splatnosti 

• do 20 let základní referenční sazba EU+1 %, fixace po celou dobu 

splatnosti 

• do 30 let základní referenční sazba EU+2 %, fixace po celou dobu 

splatnosti“ [36] 

 

Základní referenční sazbu pro jednotlivé členské země EU stanovuje 

Evropská komise a k 1. 4. 2017 činí 0,45 % pro ČR. 

 Čerpání úvěru je podmíněno jeho zahájením do 6 měsíců od podpisu úvěrové 

smlouvy a ukončením do 3 let od podpisu smlouvy. [36] 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST 

 Cílem této části je zjištění nákladů na rekonstrukci panelového domu – 

vytvoření rozpočtu a následné určení výše finanční podpory. Projekt bude mj. 

financován formou dotace z programu IROP – výzva č. 37, jejímiž pravidly se bude 

řídit rozdělení uznatelných a neuznatelných nákladů. 

Pro vytvoření položkového rozpočtu byl použit software Kros 4 společnosti 

ÚRS PRAHA, a.s. s cenovou úrovní 2017/I. Rozpočet a výkaz výměr byly zhotoveny 

na základě projektové dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby. 

6.1 Popis objektu 

 Řešeným objektem je panelový dům z 80. let vybudovaný v soustavě NKS. 

Dům má 8 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží. V podzemním podlaží jsou 

sklepy, strojovna výtahu a místnosti pro úschovu kol a kočárků. V nadzemních 

podlažích se nachází celkem 16 bytů. Na panelovém domě již proběhly v minulosti 

úpravy - byla provedena rekonstrukce a zateplení lodžií a také výměna oken. Projekt 

se tedy zabývá zateplením obvodového a střešního pláště budovy a rekonstrukcí 

vchodů.  

 

Obr. 15 Pohled na řešený panelový dům [zdroj: PD objektu]  
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Stavba byla rozčleněna na 7 objektů podle Specifických pravidel výzvy č. 37 

tak, aby bylo možné jednoduše rozdělit výdaje podle jejich způsobilosti:  

 

p. č. Popis

1. Způsobilé výdaje projektu

1.a Hlavní aktivity projektu

1 – Zateplení vnitřní části domu

2 – Oprava a zateplení obvodového pláště

3 – Oprava a zateplení střechy

7 – Instalace svítidla s pohybovým čidlem

1.b Vedlejší aktivity projektu

Zabezpečení výstavby - TDI, AD

Zpracování projektové dokumentace

Výběr dodavatele

Zpracování energetického hodnocení

2. Nezpůsobilé výdaje projektu

4 – Oprava ostatních konstrukcí - zámečnické prvky, vstupy, okapové chodníčky

5 – Elektroinstalace

6 – Vnitřní malby

Zařízení staveniště

3. Celkové výdaje projektu  

Tabulka 2 Rozdělení rozpočtu na objekty [zdroj: autor] 

 

1 – Zateplení vnitřní části domu 

 Týká se otlučení nesoudržných omítek, přípravy podkladu a zateplení stropu 

v suterénu minerálními lamelami. 

2 – Oprava a zateplení obvodového pláště 

 V tomto objektu je řešena reprofilace poškozených panelů, příprava podkladu, 

zateplení fasády EPS a minerální izolací, oprava hydroizolace a zateplení soklu a 

stěn podzemního patra XPS a pracemi s tímto spojenými: zemní práce, demontáže a 

montáže klempířských prvků a lešení. 

  



- 34 - 
 

3 – Oprava a zateplení střechy 

 Na střeše se provede odstranění stávající hydroizolace, dále zateplení 

polystyrenem a s tím spojené nutné navýšení atik pomocí dřevěných latí. Novou 

hydroizolaci budu tvořit asfaltové pásy. Vymění se klempířské prvky, střešní vtoky a 

výlez. 

4 – Oprava ostatních konstrukcí – zámečnické prvky, vstupy, okapové 

chodníčky 

 Tento objekt je tvořen položkami nesouvisejícími se zateplením budovy. Jedná 

se hlavně o opravu podlah a zábradlí u vstupů do objektu a dále vybourání a montáž 

nových okapových chodníčků. 

5 – Elektroinstalace 

 Z důvodu zateplení stropu v suterénu se musí provést přeložka svítidel. 

Během zateplování bude také vyměněna hromosvodná soustava a uzemnění kolem 

objektu. 

6 – Vnitřní malby 

 Po oškrábání starých maleb a montáži zateplení se podzemní patro vymaluje 

bílou barvou.  

7 – Instalace svítidla s pohybovým čidlem 

 U vstupu z jižní strany se osadí nové svítidlo energetické třídy A+ včetně 

pohybového čidla, které na rozdíl od ostatních elektroinstalací patří mezi způsobilé 

výdaje. 
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6.2 Výdaje na rekonstrukci 

6.2.1 Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu 

 Výdaje na hlavní aktivity projektu byly oceněny položkovým rozpočtem. Jedná 

se o výdaje spojené se zateplením vnější obálky budovy a stropu suterénu. 

6.2.2 Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu 

Mezi vedlejší výdaje týkající se tohoto projektu patří: 

• Zabezpečení výstavby: 

o technický dozor investora (TDI) 

o autorský dozor (AD) 

• Zpracování projektové dokumentace 

• Výběr dodavatele 

• Zpracování energetického hodnocení 

 

Tyto výdaje byly odhadnuty pomocí přiřazení honorářové zóny a výkonových 

fází podle společnosti RTS, a.s. Postup byl následující: 

1. Stanovení započitatelných nákladů 

Započitatelné náklady jsou tvořeny celkovými základními rozpočtovými náklady, 

jejichž výše je z rozpočtu stanovena jako 3 108 725 Kč (součet ZRN jednotlivých 

objektů). 

2. Určení honorářové zóny 

Projekt se týká bytového domu se standardním vybavením a průměrnými nároky, 

proto se řadí do honorářové zóny III. 

3. Zvýšení základního honoráře za rekonstrukci 

Při rekonstrukcích, přestavbách a modernizacích se zvyšuje základní honorář o 

20 - 33 %. Honorář byl z důvodu nenáročnosti rekonstrukce navýšen o sazbu na 

dolní hranici, tedy 20 %. 
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4. Přiřazení výkonových fází a stanovení honoráře 

Po zadání výše uvedených kritérií do kalkulátoru na webových stránkách 

http://www.stavebnistandardy.cz/doc/vypocet/vypocet_kom.htm dostaneme dolní a 

horní procentní hranici pro stanovení základního honoráře, který se stane základnou 

pro výpočet jednotlivých výkonových fází (VF). 

% z CZRN cena bez DPH

Základní honorář pro VF1-9 činí: dolní hranice: 12,46 387 347,14 Kč

horní hranice: 15,01 466 619,62 Kč

CZRN činí 3 108 725 Kč bez DPH

 

Tabulka 3 Stanovení rozmezí základního honoráře [zdroj: autor] 

 

 Výsledné rozmezí základního honoráře je 387 347,14 až 466 619,62 Kč. 

Náklady na jednotlivé výkonové fáze jsou vypočítány jako střední hodnota podílů 

z tohoto rozmezí, jak ukazuje následující tabulka: 

 

Činnost: VF

% ze zákl. 

honoráře

Honorář dolní 

hranice

Honorář horní 

hranice

Honorář střední 

hodnota DPH 21% Honorář vč. DPH

TDI+AD 8 11 42 495,00 Kč 51 179,00 Kč 46 837,00 Kč 9 835,77 Kč 56 672,77 Kč

DSP+DPS+DZS 4-6 57 220 204,00 Kč 265 198,00 Kč 242 701,00 Kč 50 967,21 Kč 293 668,21 Kč

Výběr zhotovitele 7 1 3 863,00 Kč 4 653,00 Kč 4 258,00 Kč 894,18 Kč 5 152,18 Kč

Energetický posudek 9 2 7 726,00 Kč 9 305,00 Kč 8 515,50 Kč 1 788,26 Kč 10 303,76 Kč  

Tabulka 4 Náklady na jednotlivé výkonové fáze (VF) [zdroj: autor] 

 

6.2.3 Nezpůsobilé výdaje 

 Nezpůsobilé výdaje, tvořící opravy vstupů a okapových chodníčků, byly 

oceněny v položkovém rozpočtu. Zařízení staveniště rovněž patří mezi tyto výdaje a 

jejich výše byla odhadnuta jako 5 % z celkových základních rozpočtových nákladů. 

  

http://www.stavebnistandardy.cz/doc/vypocet/vypocet_kom.htm
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6.2.4 Rekapitulace výdajů 

p. č. Popis cena bez DPH DPH cena včetně DPH

1. Způsobilé výdaje projektu 3 149 573,39 Kč 490 574,67 Kč 3 640 148,06 Kč

1.a Hlavní aktivity projektu 2 847 262,39 Kč 427 089,36 Kč 3 274 351,75 Kč

1 – Zateplení vnitřní části domu 149 552,87 Kč 22 432,93 Kč 171 985,80 Kč

2 – Oprava a zateplení obvodového pláště 2 266 060,27 Kč 339 909,04 Kč 2 605 969,31 Kč

3 – Oprava a zateplení střechy 429 317,16 Kč 64 397,57 Kč 493 714,73 Kč

7 – Instalace svítidla s pohybovým čidlem 2 332,09 Kč 349,81 Kč 2 681,90 Kč

1.b Vedlejší aktivity projektu 302 311,00 Kč 63 485,31 Kč 365 796,31 Kč

Zabezpečení výstavby - TDI, AD 46 837,00 Kč 9 835,77 Kč 56 672,77 Kč

Zpracování projektové dokumentace 242 701,00 Kč 50 967,21 Kč 293 668,21 Kč

Výběr dodavatele 4 258,00 Kč 894,18 Kč 5 152,18 Kč

Zpracování energetického hodnocení 8 515,00 Kč 1 788,15 Kč 10 303,15 Kč

2. Nezpůsobilé výdaje projektu 416 899,63 Kč 62 534,94 Kč 479 434,57 Kč

4 – Oprava ostatních konstrukcí - zámečnické 

prvky, vstupy, okapové chodníčky 144 453,93 Kč 21 668,09 Kč 166 122,02 Kč

5 – Elektroinstalace 106 530,82 Kč 15 979,62 Kč 122 510,44 Kč

6 – Vnitřní malby 10 478,59 Kč 1 571,79 Kč 12 050,38 Kč

Zařízení staveniště 155 436,29 Kč 23 315,44 Kč 178 751,73 Kč

3. Celkové výdaje projektu 3 566 473,02 Kč 553 109,61 Kč 4 119 582,63 Kč  

Tabulka 5 Rekapitulace výdajů [zdroj: autor] 

 V tabulce jsou rozčleněny jednotlivé objekty v souladu se Specifickými pravidly 

výzvy č. 37 podle způsobilosti. Celkové náklady na rekonstrukci činí 3 566 473 Kč 

bez DPH, 4 119 582 Kč včetně DPH. Podíl jednotlivých druhů výdajů je patrnější na 

následujícím grafu. Způsobilé výdaje tvoří 88,31 % z celkových výdajů na realizaci 

projektu, nezpůsobilé potom 11,69 %. 

 

Graf 1 Podíl způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu [zdroj: autor]  

79.83%

8.48%

11.69%

Podíl způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu

Hlavní způsobilé: 2 847 262,39 Kč Vedlejší způsobilé: 302 311,00 Kč Nezpůsobilé: 416 899,63 Kč
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 Pro výši dotace je také nezbytné zjistit podíl hlavních a vedlejších výdajů na 

celkových způsobilých výdajích. Pokud by totiž vedlejší výdaje překročily hranici      

15 % celkových způsobilých výdajů, dotace by byla uznána pouze na zmíněných    

15 % a zbytek vedlejších výdajů by se stal nezpůsobilým - viz kap. 4.3.1 

 

Graf 2 Podíl hlavních a vedlejších výdajů na celkových způsobilých výdajích 

 [zdroj: autor] 

 Z grafu jasně vyplývá, že vedlejší výdaje nepřekračují podmínku 15 %, a proto 

žádná jejich část „nepropadá“ do nezpůsobilých výdajů. 

 

6.3 Výše dotace 

 Projekt rekonstrukce panelového domu splňuje základní podmínky pro uznání 

žádosti o dotaci: 

• žadatelem je bytové družstvo, tedy právnická osoba 

• v objektu se nachází více než 4 bytové jednotky 

• objekt se nenachází na území hl. m. Prahy 

• způsobilé výdaje jsou vyšší než 300 000 Kč 

• způsobilé výdaje jsou nižší než 90 000 000 Kč 

  

90.40%

9.60%

Podíl výdajů na hlavní a vedlejší aktivity na celkových 
způsobilých výdajích

Hlavní aktivity Vedlejší aktivity
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Následuje posouzení, zda výše dotace od Evropského fondu pro regionální 

rozvoj bude činit 30 % nebo 40 % ze způsobilých výdajů. Pro dotaci ve výši 40 % by 

projekt musel splňovat současně všechna kritéria uvedená v kapitole 4.3.1.  

kritérium požadováno navrženo stav

úspora celkové dodané energie min. 40% 32,8% nevyhovuje

klasifikační třída celkové dodané energie min. B C nevyhovuje

splnění písm. a)odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb ano ano vyhovuje

splnění písm. b)odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb ano ano vyhovuje  

Tabulka 6 Posouzení nároku na dotaci ve výši 40 % [zdroj: autor] 

Projekt nesplňuje první dvě podmínky pro uznání dotace ve výši 40 %: 

předpokládaná úspora celkové dodané energie je 32,8 % a klasifikační třída je horší 

než B. Na rekonstrukci domu bude tedy uznána dotace ve výši 30 % způsobilých 

nákladů. 

 

cena bez DPH DPH cena včetně DPH

způsobilé výdaje celkem 3 149 573,39 Kč 490 574,67 Kč 3 640 148,06 Kč

nezpůsobilé výdaje celkem 416 899,63 Kč 62 534,94 Kč 479 434,57 Kč

PODPORA EFRR CELKEM 944 872,02 Kč 147 172,40 Kč 1 092 044,42 Kč

30% způsobilých výdajů 944 872,02 Kč 147 172,40 Kč 1 092 044,42 Kč

VÝDAJE BYT. DRUŽSTVA CELKEM 2 621 601,00 Kč 405 937,21 Kč 3 027 538,22 Kč

70% způsobilých výdajů 2 204 701,37 Kč 343 402,27 Kč 2 548 103,64 Kč

100% nezpůsobilých výdajů 416 899,63 Kč 62 534,94 Kč 479 434,57 Kč  

Tabulka 7 Rekapitulace: výše podpory a výdaje bytového družstva [zdroj: autor] 

 

 V tabulce výše je uveden výpočet dotace, která činí 944 872 Kč bez DPH a 

1 092 044,4 Kč s DPH. Zda bude dotace zahrnovat také DPH, závisí na tom, jestli je 

žadatel plátcem DPH nebo není, více viz kapitola 4.3.1. Bytovému družstvu tak zbývá 

investice ve výši 70 % způsobilých výdajů a všech nezpůsobilých výdajů, celkem 

2 621 601 Kč bez DPH nebo 3 027 538,2 Kč s DPH. 
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7 ZÁVĚR 

 

V teoretické části práce byl sestaven souhrn nejčastějších závad na panelových 

domech, se kterými se můžeme v současnosti setkat. Pozornost byla věnována 

zejména snižování energetické náročnosti budovy kontaktním zateplením. Na 

vykonání tohoto opatření lze čerpat některé z finančních podpor, jejichž přehled byl 

také tématem této práce. Rozebrána byla především podpora z programu IROP, jenž 

se vztahuje ke konkrétnímu projektu, pro který byl sestaven rozpočet. 

Cílem praktické části bylo stanovení nákladů na rekonstrukci panelového domu, 

která se týkala hlavně zlepšení tepelně – technických vlastností obálky budovy. Bylo 

provedeno zateplení stropu v suterénu, obvodových stěn, oprava střešní krytiny a 

zateplení střechy. Mimo to však proběhla v rámci komplexnosti také rekonstrukce 

vstupů do objektu a výměna hromosvodné soustavy. Na tyto stavební práce byl 

sestaven položkový rozpočet, jenž byl rozčleněn na jednotlivé objekty tak, aby se 

daly jednoznačně určit způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu. Dále byla vypočítána 

výsledná částka dotace z programu IROP pro tento konkrétní projekt.  

 Celková cena za rekonstrukci je 3 566 473 Kč bez DPH. Z toho tvoří 88,31 % 

způsobilé výdaje a 11,69 % nezpůsobilé výdaje. Bytové družstvo má nárok na 

podporu ve výši 30 %, protože nesplňuje některé z podmínek pro dosažení 

čtyřicetiprocentní dotace. Jsou to podmínky týkající se navržené úspory celkové 

dodané energie. 

Podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí celkem 944 872 Kč bez 

DPH. Družstvo tedy bude mít náklady představující zbývajících 70 % způsobilých 

výdajů, tj. 2 204 701 Kč bez DPH a všech nezpůsobilých výdajů, tedy 416 900 Kč 

bez DPH, celkem 2 621 601 Kč bez DPH. V případě, že družstvo není plátcem DPH, 

celková podpora bude činit 1 092 044 Kč včetně DPH a družstvu bude zbývat doplatit 

3 027 538 Kč včetně DPH. 
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8 SEZNAM ZKRATEK 

AD  autorský dozor 

BD  bytový dům 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CZRN  celkové základní rozpočtové náklady 

DPS  dokumentace pro provedení stavby 

DSP  dokumentace pro stavební povolení 

DZS  dokumentace po výběr zhotovitele stavby 

EFRR  Evropský fond pro regionální rozvoj 

EPS  expandovaný polystyren 

IROP  Integrovaný regionální operační program 

KZS  kontaktní zateplovací systém 

PD  projektová dokumentace 

PENB  průkaz energetické náročnosti budovy 

RD  rodinný dům 

SDK  sádrokarton 

SFRB  Státní fond rozvoje bydlení 

TDI  technický dozor investora 

TZB  technické zařízení budov 

VF  výkonové fáze 

XPS  extrudovaný polystyren 

ZRN  základní rozpočtové náklady 

ZTI  zdravotně technické instalace 
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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Středočeský kraj Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Anežka Skřivanová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
01

Rekonstrukce panelového domu

15,00% 3 108 725,73 466 308,86

CZK 3 575 034,59

3 108 725,73
0,00

3 108 725,73
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Kód: 01

Stavba:

Místo: Středočeský kraj Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Rekonstrukce panelového domu

 

4
Oprava ostatních kcí - zámečnické prvky, 

vstupy, okapové chodníčky

171 985,80149 552,871 Zateplení vnitřní části domu

2 605 969,312 266 060,272 Oprava a zateplení obvodového pláště

7 Instalace svítidla s pohybovým čidlem

3 108 725,73 3 575 034,59

122 510,44106 530,825 Elektroinstalace

12 050,3810 478,596 Vnitřní malby

493 714,73429 317,163 Oprava a zateplení střechy

0,00 0,00

3 108 725,73 3 575 034,59

2 681,902 332,09

166 122,02144 453,93

Anežka Skřivanová
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Středočeský kraj Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Anežka Skřivanová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce panelového domu

1 - Zateplení vnitřní části domu

149 552,87
0,00

149 552,87

0,00 0,00

149 552,87 22 432,93

171 985,80
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Stavba:

Objekt:

Místo: Středočeský kraj Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce panelového domu

1 - Zateplení vnitřní části domu

 

Anežka Skřivanová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

149 552,87

46 061,44

22 745,85

22 767,43

78,20

469,96

103 491,43

103 491,43

0,00

149 552,87

Strana 2 z 4



Stavba:

Objekt:

Místo: Středočeský kraj Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 611325401 m2 170,700

170,700

2 K 611131321 m2 170,700

170,700

3 K 629991011 m2 36,220

8,640

27,580

36,220

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 K 949101111 m2 170,700

170,700

5 K 952901111 m2 202,861

202,861

    997 - Přesun sutě

6 K 997013118 t 0,035

7 K 997013501 t 0,035

8 K 997013509 t 0,119

0,119

9 K 997013831 t 0,035

    998 - Přesun hmot

10 K 998011004 t 0,967

PSV - Práce a dodávky PSV

ROZPOČET

Rekonstrukce panelového domu

1 - Zateplení vnitřní části domu

 

Anežka Skřivanová

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky 

stropů v rozsahu plochy do 10%
77,40 13 212,18

"předpoklad 10%"

13,4+10,0+1,75+30,4+12,7+17,85+5,3+10,0+12,1

5+6,8+17,8+18,5+12,3+1,75

Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů 

nanášená strojně
49,40 8 432,58

13,4+10,0+1,75+30,4+12,7+17,85+5,3+10,0+12,1

5+6,8+17,8+18,5+12,3+1,75

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou
30,40 1 101,09

"okna" 1,8*0,6*8

"dveře" 0,7*1,97*2*2+0,8*1,97*7*2

Součet

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 

kg/m2

40,80 6 964,56

13,4+10,0+1,75+30,4+12,7+17,85+5,3+10,0+12,1

5+6,8+17,8+18,5+12,3+1,75

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 

výšce podlaží do 4 m
77,90 15 802,87

19,83*10,23

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 27 m s použitím 

mechanizace

853,00 29,86

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
210,00 7,35

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
9,12 1,09

0,035*3,4

Poplatek za uložení stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)
1 140,00 39,90

Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m 486,00 469,96

149 552,87

46 061,44

22 745,85

22 767,43

78,20

469,96

103 491,43
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    713 - Izolace tepelné

11 K 713110841 m2 8,100

8,100

12 K 713111127 m2 170,700

170,700

13 M 631403600X m2 174,114

170,700

14 K 998713104 t 3,827

27 994,80

13,4+10,0+1,75+30,4+12,7+17,85+5,3+10,0+12,1

5+6,8+17,8+18,5+12,3+1,75

minerální lamely tl. 100 mm se zkosenými 

hranami a jednostranným nástřikem
410,00 71 386,74

13,4+10,0+1,75+30,4+12,7+17,85+5,3+10,0+12,1

5+6,8+17,8+18,5+12,3+1,75

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 

objektech v do 36 m
1 010,00 3 865,27

103 491,43

Odstranění tepelné izolace stropů lepené z 

vláknitých materiálů tl do 100 mm
30,20 244,62

"odstranění lignoporu" 

4,05*1,0*2

Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
164,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Středočeský kraj Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Anežka Skřivanová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce panelového domu

2 - Oprava a zateplení obvodového pláště

2 266 060,27
0,00

2 266 060,27

0,00 0,00

2 266 060,27 339 909,04

2 605 969,31
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Stavba:

Objekt:

Místo: Středočeský kraj Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    764 - Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

    781 - Dokončovací práce - obklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

27 430,94

1 693 966,03

381 140,80

1 869,87

13 132,21

148 520,42

14 222,69

511,13

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce panelového domu

2 - Oprava a zateplení obvodového pláště

 

Anežka Skřivanová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 266 060,27

42 555,36

84 968,77

2 102,40

4 160,07

0,00

2 266 060,27

2 117 539,85
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Stavba:

Objekt:

Místo: Středočeský kraj Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 132112201 m3 22,583

22,583

2 K 162201211 m3 38,722

22,583

9,033

7,106

38,722

3 K 162201219 m3 154,888

154,888

4 K 162601102 m3 6,444

6,444

5 K 167101101 m3 6,444

6,444

6 K 171201211 t 10,955

10,955

7 K 174101101 m3 16,139

9,033

7,106

16,139

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 K 629995101 m2 1 156,121

1 077,136

6,600

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním 

nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 

1 a 2

353,00 7 971,80

2 266 060,27

2 117 539,85

27 430,94

"kolem objektu pro zateplení soklu"

(19,53*2+9,98*2+0,3*4)*0,75*0,5

Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 

4 stavebním kolečkem do 10 m
81,70 3 163,59

"cesta tam"

(19,53*2+9,98*2+0,3*4)*0,75*0,5

"cesta zpět"

(19,53*2+9,98*2+0,3*4)*0,75*0,2

(19,53*2+9,98*2+0,3*4)*0,59*0,2

Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 

horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m
74,50 11 539,16

38,722*4

Vodorovné přemístění do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
141,00 908,60

22,583-16,139

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 160,00 1 031,04

22,583-16,139

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
140,00 1 533,70

6,444*1,7

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
79,50 1 283,05

(19,53*2+9,98*2+0,3*4)*0,75*0,2

(19,53*2+9,98*2+0,3*4)*0,59*0,2

Součet

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 47,30 54 684,52

1 693 966,03

"pod KZS"

619,63+58,146+394,74+4,62

"ostění"

(1,2+0,5*2)*0,2*15

 

Anežka Skřivanová

ROZPOČET

Rekonstrukce panelového domu

2 - Oprava a zateplení obvodového pláště
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17,280

2,400

34,560

2,400

0,480

9,625

1,920

0,600

0,720

2,400

1 156,121

9 K 629995201 m2 23,120

23,120

10 K 622142001 m2 36,132

36,132

36,132

11 K 622211021 m2 619,630

45,760

24,750

162,720

193,200

193,200

619,630

12 M 283759390 m2 632,023

45,760

24,750

162,720

193,200

193,200

619,630

(2,4+1,5*2)*0,2*16

(1,8+0,6*2)*0,2*4

(2,4+1,5*2)*0,2*32

(1,8+0,6*2)*0,2*4

(1,2+0,6*2)*0,2

"vstup jih"

(0,8*4+0,5+0,15)*2,5

2,4*0,8

(0,8+2,4+0,8)*0,15

"vstup sever"

2,4*0,3

1,2*2,0

Součet

Očištění vnějších ploch otryskáním sušeným 

křemičitým pískem
160,00 3 699,20

"předpoklad 2% plochy fasády - dle TZ" 

1156*0,02

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
161,00 5 817,25

"přetažení XPS u soklu" 

(19,53*2+9,98*2+0,3*4)*0,6

Součet

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 120 mm
498,00 308 575,74

"pohled jižní"

1,9*3,4*16-2,4*1,5*16

22,5*0,55*2

"pohled severní"

19,8*1,9*8-2,4*1,5*32-1,2*2,4*8

"pohled východní"

8,4*23,0

"pohled západní"

8,4*23,0

Součet

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 

500 x 120 mm
262,00 165 590,03

"pohled jižní"

1,9*3,4*16-2,4*1,5*16

22,5*0,55*2

"pohled severní"

19,8*1,9*8-2,4*1,5*32-1,2*2,4*8

"pohled východní"

8,4*23,0

"pohled západní"

8,4*23,0

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 622211031 m2 58,146

20,163

19,503

9,240

9,240

58,146

14 M 283759520 m2 59,309

20,163

19,503

9,240

9,240

58,146

15 K 622221021 m2 394,740

85,500

66,060

160,380

41,400

41,400

394,740

16 M 631515290X m2 402,635

67,500

66,060

160,380

41,400

41,400

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 160 mm
558,00 32 445,47

"pohled jižní"

(19,53-2,4+0,3*4)*1,1

"pohled severní"

(19,53-1,8)*1,1

"pohled východní" 

8,4*1,1

"pohled západní"

8,4*1,1

Součet

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 

500 x 160 mm
349,00 20 698,84

"pohled jižní"

(19,53-2,4+0,3*4)*1,1

"pohled severní"

(19,53-1,8)*1,1

"pohled východní" 

8,4*1,1

"pohled západní"

8,4*1,1

Součet

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 

120 mm

538,00 212 370,12

"pohled jižní"

4,2*22,5-1,2*0,5*15

3,35*0,9*16+19,8*0,9

"pohled severní" 

19,8*0,9*9

"pohled východní"

23,0*0,9*2

"pohled západní"

23,0*0,9*2

Součet

deska minerální izolační TR10 tl. 120 mm 581,00 233 930,94

"pohled severní"

4,2*22,5-1,2*1,5*15

3,35*0,9*16+19,8*0,9

"pohled jižní" 

19,8*0,9*9

"pohled východní"

23,0*0,9*2

"pohled západní"

23,0*0,9*2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

376,740

85,500

66,060

160,380

41,400

41,400

394,740

17 K 622221031 m2 4,620

0,660

1,980

1,980

4,620

18 M 631515380X m2 4,712

0,660

1,980

1,980

4,620

19 K 622222051 m 51,000

51,000

20 M 631515060X m2 10,200

10,200

21 K 622212051 m 416,400

124,800

19,200

249,600

19,200

3,600

Součet

"pohled jižní"

4,2*22,5-1,2*0,5*15

3,35*0,9*16+19,8*0,9

"pohled severní" 

19,8*0,9*9

"pohled východní"

23,0*0,9*2

"pohled západní"

23,0*0,9*2

Součet

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 

160 mm

575,00 2 656,50

"pohled severní"

0,6*1,1

"pohled východní"

0,9*1,1*2

"pohled západní"

0,9*1,1*2

Součet

deska minerální izolační TR 10 tl. 160 mm 767,00 3 614,10

"pohled severní"

0,6*1,1

"pohled východní"

0,9*1,1*2

"pohled západní"

0,9*1,1*2

Součet

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění 

hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 

mm

193,00

"pohled jižní"

(1,2*2+0,5*2)*15

deska minerální izolační TR 10 tl. 30 mm 125,00 1 275,00

"pohled jižní"

(1,2*2+0,5*2)*0,2*15

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění 

hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 

mm

200,00 83 280,00

"pohled jižní"

(2,4*2+1,5*2)*16

(1,8*2+0,6*2)*4

"pohled severní"

(2,4*2+1,5*2)*32

(1,8*2+0,6*2)*4

(1,2*2+0,6*2)

9 843,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

416,400

22 M 283759310 m2 83,280

24,960

3,840

49,920

3,840

0,720

83,280

23 K 622251201 m2 1 207,498

1 170,616

36,132

0,750

1 207,498

24 K 622252002 m 1 101,180

1 101,180

25 M 283187980 m 37,100

18,700

18,400

37,100

26 M 590514820 m 550,000

131,400

147,000

222,600

49,000

550,000

27 M 590514750 m 365,400

131,400

216,600

348,000

28 M 590515120 m 148,680

Součet

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 

500 x 30 mm
65,30 5 438,18

"pohled jižní"

(2,4*2+1,5*2)*0,2*16

(1,8*2+0,6*2)*0,2*4

"pohled severní"

(2,4*2+1,5*2)*0,2*32

(1,8*2+0,6*2)*0,2*4

(1,2*2+0,6*2)*0,2

Součet

Příplatek k cenám kontaktního zateplení za 

použití disperzní (organické) armovací hmoty 

stěrkování

140,00 169 049,72

"stěny"

619,63+58,146+394,74+4,62+10,2+83,28

"sokl"

(19,53*2+9,98*2+0,3*4)*0,6

2,5*0,3

Součet

Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení 51,00 56 160,18

37,1+550+365,4+148,68

ukončovací "U" profil Al s okapničkou, 3 m, 

bílá, tl. 10 mm
80,40 2 982,84

"pohled jižní"

1,8*4+(2,4+0,8*2)+3,75*2

"pohled severní"

1,8*4+1,2+(2,0+2,0+0,8+2,6*2)

Součet

lišta rohová Al ,10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m 21,20 11 660,00

"pohled jižní"

(2,4+1,5*2)*16+(1,2+0,5*2)*15+(1,8+0,6*2)*4

24,5*6

"pohled severní"

(2,4+1,5*2)*32+(1,2+1,5*2)*7+(1,2+2,4*2)+(1,8+0

,6*2)*4+(1,2+0,6*2)

24,5*2

Součet

profil okenní začišťovací s tkaninou -

Thermospoj 6 mm/2,4 m
29,40 10 742,76

"pohled jižní"

(2,4+1,5*2)*16+(1,2+0,5*2)*15+(1,8+0,6*2)*4

"pohled severní"

(2,4+1,5*2)*32+(1,2+1,5*2)*7+(1,8+0,6*2)*4+(1,2

+0,6*2)

Součet

profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m 38,90 5 783,65
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

56,400

85,200

141,600

29 K 622511011 m2 1 185,371

1 077,136

6,600

17,280

2,400

34,560

2,400

0,480

29,250

9,625

1,920

0,600

0,720

2,400

1 185,371

30 K 622511111 m2 18,066

18,066

31 K 632451021 m2 31,440

12,720

18,720

31,440

32 K 644941111 kus 32,000

32,000

33 M 553414300X kus 32,000

34 K 629991011 m2 360,040

"pohled jižní"

2,4*16+1,2*15

"pohled severní"

2,4*32+1,2*7

Součet

Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 

mm včetně penetrace vnějších stěn
217,00 257 225,51

"na KZS"

619,63+58,146+394,74+4,62

"ostění"

(1,2+0,5*2)*0,2*15

(2,4+1,5*2)*0,2*16

(1,8+0,6*2)*0,2*4

(2,4+1,5*2)*0,2*32

(1,8+0,6*2)*0,2*4

(1,2+0,6*2)*0,2

"přetažení do lodžií"

22,5*0,3*4+3,75*0,3*2

"vstup jih"

"sokl"

(19,53*2+9,98*2+0,3*4)*0,3

Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 

provedený v pásu
144,00 4 527,36

"pod parapety"

"pohled jižní"

(2,4*16+1,2*15+1,8*4)*0,2

(0,8*4+0,5+0,15)*2,5

2,4*0,8

(0,8+2,4+0,8)*0,15

"vstup sever"

2,4*0,3

1,2*2,0

Součet

Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 

omítka včetně penetrace vnějších stěn
550,00

"pohled severní"

(2,4*32+1,2*8+1,8*4)*0,2

Součet

Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 

150 mm
44,80 1 433,60

32

mřížka větrací plastová kruhová DN110 se 

síťovinou vlepená do PVC trubky
300,00 9 600,00

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou
30,40 10 945,22

"pohled jižní"

9 936,30
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

74,520

137,520

148,000

360,040

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 K 941211112 m2 1 463,140

1 463,140

36 K 941211211 m2 66 392,550

66 392,550

37 K 941211812 m2 1 463,140

38 K 944511111 m2 1 463,140

39 K 944511211 m2 66 392,550

66 392,550

40 K 944511811 m2 1 463,140

41 K 985131311 m2 57,806

57,806

42 K 985311112 m2 57,806

53,857

0,330

0,864

0,120

1,728

0,120

0,024

0,481

0,096

0,030

0,036

0,120

57,806

43 K 985323111 m2 57,806

2,4*1,5*16+1,2*0,5*15+1,8*0,6*4+1,5*2,4

"pohled severní"

2,4*1,5*32+1,2*1,5*8+1,8*0,6*4+1,2*0,6+1,2*2,4

"lodžie"

3,7*2,5*16

Součet

Montáž lešení řadového rámového lehkého 

zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
39,50 57 794,03

(19,83*2+10,03*2)*24,5

Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému 

š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití
1,75 116 186,96

(19,53*2+9,98*2+0,3*4)*24,5*45

381 140,80

Demontáž lešení řadového rámového lehkého 

zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
24,50 35 846,93

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých 

vláken
13,70 20 045,02

Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 

použití
0,35 23 237,39

(19,53*2+9,98*2+0,3*4)*24,5*45

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých 

vláken
9,24 13 519,41

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a 

podlah ocelových kartáči
121,00 6 994,53

"mechanické odstranění nepřídržných fragmentů 

betonu" 57,806

Reprofilace stěn cementovými sanačními 

maltami tl 20 mm
1 090,00 63 008,54

"reprofilace uvažována na 5% plochy fasády - 

dle TZ"

"fasáda"

(619,63+58,146+394,74+4,62)*0,05

"ostění"

(1,2+0,5*2)*0,2*15*0,05

(2,4+1,5*2)*0,2*16*0,05

(1,8+0,6*2)*0,2*4*0,05

(2,4+1,5*2)*0,2*32*0,05

(1,8+0,6*2)*0,2*4*0,05

(1,2+0,6*2)*0,2*0,05

"vstup jih"

(0,8*4+0,5+0,15)*2,5*0,05

2,4*0,8*0,05

(0,8+2,4+0,8)*0,15*0,05

"vstup sever"

2,4*0,3*0,05

1,2*2,0*0,05

Součet

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm
332,00 19 191,59
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 K 985321111 m2 115,600

115,600

    997 - Přesun sutě

45 K 997013118 t 0,837

46 K 997013501 t 0,837

47 K 997013509 t 2,846

2,846

48 K 997013831 t 0,837

    998 - Přesun hmot

49 K 998011004 t 27,021

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

50 K 711142559 m2 7,226

7,226

51 M 628321340X m2 8,671

7,226

52 K 711161532 m2 42,154

42,154

53 K 711161571 m 60,220

60,220

54 K 998711103 t 0,062

    712 - Povlakové krytiny

55 K 712361702 m2 1,920

1,920

56 M 283220400X m2 2,208

1,920

57 K 998712104 t 0,004

    713 - Izolace tepelné

58 K 713131141 m2 73,014

72,264

Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi 

stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
219,00 25 316,40

"předpoklad 10% plochy fasády - dle TZ"

1156*0,1

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 27 m s použitím 

mechanizace

853,00 713,96

1 869,87

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
210,00 175,77

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
9,12 25,96

0,837*3,4

Poplatek za uložení stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)
1 140,00 954,18

Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m 486,00 13 132,21

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 

přitavením svislé NAIP
93,00 672,02

"oprava HI stěn PP - předpoklad 20% - dle TZ" 

(19,53*2+9,98*2+0,3*4)*0,6*0,2

pás asfaltový SBS pro spodní stavbu 115,00 997,17

"oprava HI stěn PP - předpoklad 20% - dle TZ" 

(19,53*2+9,98*2+0,3*4)*0,6*0,2

Izolace fóliemi nopovými pro spodní stavbu s 

filtrační textilií zatížitelnost 150 kN/m2
170,00 7 166,18

"ochrana XPS u stěn PP" 

(19,53*2+9,98*2+0,3*4)*0,7

Ukončovací profil pro nopové fólie Delta MS 88,50 5 329,47

"ochrana XPS u stěn PP" 

(19,53*2+9,98*2+0,3*4)

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m
933,00 57,85

Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou bodově
98,30 188,74

"stříška vstupu" 

2,4*0,8

fólie střešní mPVC ke kotvení 144,00 317,95

2,4*0,8

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 

povlakové v objektech v do 36 m
1 110,00 4,44

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek - 2 vrstvy
151,00 11 025,11

(19,53*2+9,98*2+0,3*4)*0,6*2

13 132,21

148 520,42

14 222,69

511,13

42 555,36
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,750

73,014

59 M 283764210X m2 73,709

72,264

60 M 283764230X m2 0,750

0,750

61 K 998713104 t 0,618

    764 - Konstrukce klempířské

62 K 764001821 m2 1,920

1,920

63 K 764002851 m 141,600

56,400

85,200

141,600

64 K 764002861 m 1,200

1,200

65 K 764051414X m 4,600

4,600

66 K 764141311 m2 1,920

1,920

67 K 764226445 m 141,600

56,400

85,200

141,600

68 K 764248327 m 1,200

1,200

69 K 764541303 m 2,400

2,400

70 K 764541344X kus 1,000

2,5*0,3

Součet

deska z extrudovaného polystyrénu XPS 80 mm 413,00 30 441,82

"2 vrstvy - sokl"

(19,53*2+9,98*2+0,3*4)*0,6*2

deska z extrudovaného polystyrénu XPS 120 

mm
619,00 464,25

"podesta schodiště - pohled sever"

2,5*0,3

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 

objektech v do 36 m
1 010,00 624,18

Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti 99,90 191,81

"stříška vstupu" 

2,4*0,8

Demontáž oplechování parapetů do suti 54,10 7 660,56

"pohled jižní"

2,4*16+1,2*15

"pohled severní"

2,4*32+1,2*7

Součet

Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků 

do suti
71,00 85,20

"stříška rozvaděče" 

1,2

Podkladní plech z FeZn plechu rš 330 mm 280,00 1 288,00

"pod stříšku vstupu+stříšku rozvaděče" 

2,4+0,5*2+1,2

Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z 

TiZn lesklého plechu rš 670 mm sklonu do 30°
1 160,00 2 227,20

"stříška vstupu"

2,4*0,8

Oplechování parapetů rovných celoplošně 

lepené z Al plechu rš 400 mm
484,00 68 534,40

"stříška vstupu" 2,4

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby 

z TiZn lesklého plechu 250/100 mm
539,00 539,00

"pohled jižní"

2,4*16+1,2*15

"pohled severní"

2,4*32+1,2*7

Součet

Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z 

TiZn lesklého plechu rš 670 mm
775,00 930,00

"stříška rozvaděče" 1,2

Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého 

plechu rš 250 mm
544,00 1 305,60

84 968,77
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

71 K 764548323 m 2,500

2,500

72 K 998764104 t 0,280

    767 - Konstrukce zámečnické

73 K 767584811X kus 32,000

    781 - Dokončovací práce - obklady

74 K 781674113 m 15,600

15,600

75 M 597614110X m2 3,432

3,120

76 K 998781104 t 0,082

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 

z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm
698,00 1 745,00

"parapety sklepních oken"

1,8*8+1,2

dlaždice keramické slinuté neglazované 

mrazuvzdorné 
749,00 2 570,57

"parapety sklepních oken"

(1,8*8+1,2)*0,2

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 36 m
531,00 43,54

"stříška vstupu" 2,5

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 

v objektech v do 36 m
1 650,00 462,00

Demontáž vzduchotechnických mřížek 65,70 2 102,40

Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z 

dlaždic keramických lepených flexibilním 

lepidlem

99,10 1 545,96

2 102,40

4 160,07
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Středočeský kraj Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Anežka Skřivanová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce panelového domu

3 - Oprava a zateplení střechy

429 317,16
0,00

429 317,16

0,00 0,00

429 317,16 64 397,57

493 714,73
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Stavba:

Objekt:

Místo: Středočeský kraj Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce panelového domu

3 - Oprava a zateplení střechy

 

Anežka Skřivanová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

429 317,16

4 888,00

4 888,00

424 429,16

217 560,00

136 229,76

2 157,28

23 628,55

44 853,57

0,00

429 317,16
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Stavba:

Objekt:

Místo: Středočeský kraj Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    997 - Přesun sutě

1 K 997013118 t 2,188

2 K 997013501 t 2,188

3 K 997013509 t 7,439

7,439

4 K 997013831 t 2,188

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

5 K 712300832 m2 201,445

203,789

-2,344

201,445

6 K 712310901 m2 201,445

203,789

-2,344

201,445

7 M 111631500 t 0,071

203,789

-2,344

201,445

8 K 712341559 m2 213,274

196,889

-3,760

20,145

213,274

9 K 712841559 m2 6,900

ROZPOČET

Rekonstrukce panelového domu

3 - Oprava a zateplení střechy

 

Anežka Skřivanová

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 27 m s použitím 

mechanizace

853,00 1 866,36

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
210,00 459,48

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
9,12 67,84

2,188*3,4

Poplatek za uložení stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)
1 140,00 2 494,32

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 

dvouvrstvé
15,20 3 061,96

19,63*10,03+(1,2*4)*0,6*2+(1,1*2+0,8*2)*0,3

-1,2*1,22-1,1*0,8

Součet

Provedení údržby povlakové krytiny do 10° za 

studena nátěrem penetračním
3,94 793,69

19,63*10,03+(1,2*4)*0,6*2+(1,1*2+0,8*2)*0,3

-1,2*1,22-1,1*0,8

Součet

lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg 48 700,00 3 457,70

19,63*10,03+(1,2*4)*0,6*2+(1,1*2+0,8*2)*0,3

-1,2*1,22-1,1*0,8

Součet

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 

NAIP přitavením v plné ploše
84,30 17 979,00

"parozábrana"

19,63*10,03

-1,2*1,2*2-1,1*0,8

"oprava stávající HI 10% - dle TZ" 201,445*0,1

Součet

Provedení povlakové krytiny vytažením na 

konstrukce pásy přitavením NAIP
111,00 765,90

429 317,16

4 888,00

4 888,00

424 429,16

217 560,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6,900

10 M 628361100X m2 253,200

203,789

-3,760

20,145

220,174

11 K 712363521 m2 200,305

204,065

-3,760

200,305

12 K 712841559 m2 6,900

6,900

13 M 628522540X m2 238,286

210,965

-3,760

207,205

14 K 712341559 m2 200,305

204,065

-3,760

200,305

15 K 712841559 m2 6,900

6,900

16 M 62852254X m2 238,286

210,965

-3,760

207,205

17 K 998712104 t 3,864

    713 - Izolace tepelné

18 K 713141185 m2 193,129

196,889

-3,760

193,129

19 M 283723200 m2 196,992

196,889

(1,2*4)*0,6*2+(1,1*2+0,8*2)*0,3

asfaltový pás s Al vložkou 180,00 45 576,00

"parozábrana"

19,63*10,03+(1,2*4)*0,6*2+(1,1*2+0,8*2)*0,3

-1,2*1,2*2-1,1*0,8

"oprava stávající HI 10% - dle TZ" 201,445*0,1

Součet

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou 

do betonu TI tl do 200mm vnitřní pole,budova v 

přes 18m

175,00 35 053,38

"1. vrstva hydroizolace"

19,87*10,27

-1,2*1,2*2-1,1*0,8

Součet

Provedení povlakové krytiny vytažením na 

konstrukce pásy přitavením NAIP
111,00 765,90

(1,2*4)*0,6*2+(1,1*2+0,8*2)*0,3

pás asfaltový SBS bez posypu 175,00 41 700,05

"1. vrstva hydroizolace"

19,87*10,27+(1,2*4)*0,6*2+(1,1*2+0,8*2)*0,3

-1,2*1,2*2-1,1*0,8

Součet

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 

NAIP přitavením v plné ploše
84,30 16 885,71

"finální vrstva"

19,87*10,27

-1,2*1,2*2-1,1*0,8

Součet

Provedení povlakové krytiny vytažením na 

konstrukce pásy přitavením NAIP
111,00 765,90

(1,2*4)*0,6*2+(1,1*2+0,8*2)*0,3

pás asfaltový SBS s posypem 195,00 46 465,77

Součet

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 

500 x 180 mm
463,00 91 207,30

19,63*10,03

"finální vrstva"

19,87*10,27+(1,2*4)*0,6*2+(1,1*2+0,8*2)*0,3

-1,2*1,2*2-1,1*0,8

Součet

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 

povlakové v objektech v do 36 m
1 110,00 4 289,04

Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 

170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 32 m
180,00 34 763,22

136 229,76

19,63*10,03

-1,2*1,2*2-1,1*0,8
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-3,760

193,129

20 K 713141165 m2 19,150

6,900

12,250

19,150

21 M 283723120 m2 20,108

6,900

12,250

19,150

22 K 713141211 m 13,400

13,400

23 M 631529020 kus 14,070

13,400

24 K 998713104 t 1,000

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

25 K 721210823 kus 1,000

26 K 721233113 kus 1,000

27 K 998721104 t 0,002

    762 - Konstrukce tesařské

28 K 762083122 m3 0,504

0,255

0,216

0,033

0,504

29 K 762341036 m2 22,245

22,245

30 K 762713110 m 88,920

25,500

60,120

3,300

88,920

31 M 605120010 m3 0,504

0,255

0,216

-1,2*1,2*2-1,1*0,8

Součet

Demontáž vpustí střešních DN 125 136,00 136,00

Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy 

svislý odtok DN 125
2 020,00 2 020,00

"boky komor a výlezu" 

(1,2*4)*0,6*2+(1,1*2+0,8*2)*0,3

"atika - mezi hranoly" 

0,5*0,25*16*2+0,5*0,25*33*2

Součet

Montáž izolace tepelné střech plochých volně 

položené atikový klín
13,20 176,88

(1,2*4)*2+(1,1*2+0,8*2)

klín atikový přechodný ISOVER AK tl.50 x 50 

mm, délka 1000 mm
67,50 949,73

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 36 m
638,00 1,28

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 

houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
822,00 414,29

"atiky" 0,25*0,1*0,1*34*2+0,25*0,1*0,1*17*2

"čelo atiky" (19,83*2+10,23*2)*0,06*0,06

"výlez" 0,1*0,1*(1,0*2+0,65*2)

2 358,72

"atiky" 0,25*0,1*0,1*34*2+0,25*0,1*0,1*17*2

"čelo atiky" (19,83*2+10,23*2)*0,06*0,06

Součet

Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm 

na sraz šroubovaných na rošt
392,00 8 720,04

"zesílení atik"

(19,63*2+10,03*2)*0,375

Montáž prostorové vázané kce z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 120 cm2
123,00 10 937,16

23 628,55

"atiky" 0,25*34*2+0,25*17*2

"čelo atiky" 19,83*2+10,23*2

"výlez" 1,0*2+0,65*2

Součet

řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 4 680,00

2 157,28

(1,2*4)*2+(1,1*2+0,8*2)

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 

objektech v do 36 m
1 010,00 1 010,00

Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 

130 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 32 m
99,70 1 909,26

"boky komor a výlezu" 

(1,2*4)*0,6*2+(1,1*2+0,8*2)*0,3

"atika - mezi hranoly" 

0,5*0,25*16*2+0,5*0,25*33*2

Součet

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 

500 x 120 mm
309,00 6 213,37
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,033

0,504

32 K 762795000 m3 0,504

0,255

0,216

0,033

0,504

33 K 998762104 t 0,609

    764 - Konstrukce klempířské

34 K 764002821 kus 1,000

35 K 764002841 m 59,320

59,320

36 K 764233451X kus 1,000

37 K 764242306 m 60,120

60,120

38 K 998764104 t 0,201

19,83*2+10,23*2

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 

v objektech v do 36 m
1 650,00 331,65

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 

objektech v do 36 m
1 400,00 852,60

Demontáž střešního výlezu do suti 57,40 57,40

Demontáž oplechování horních ploch zdí a 

nadezdívek do suti
119,00 7 059,08

44 853,57

19,63*2+10,03*2

Střešní výlez AL s izolačním jádrem, plynovou 

vzpěrou a zámkem 1,1x0,75 m D+M
9 630,00 9 630,00

Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn 

lesklého plechu rš 500 mm
462,00 27 775,44

"výlez" 0,1*0,1*(1,0*2+0,65*2)

Součet

Spojovací prostředky pro montáž prostorových 

vázaných kcí
686,00 345,74

"atiky" 0,25*0,1*0,1*34*2+0,25*0,1*0,1*17*2

"čelo atiky" (19,83*2+10,23*2)*0,06*0,06

"výlez" 0,1*0,1*(1,0*2+0,65*2)

Součet
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Středočeský kraj Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Anežka Skřivanová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce panelového domu

4 - Oprava ostatních kcí - zámečnické prvky, vstupy, okapové 

chodníčky

144 453,93
0,00

144 453,93

0,00 0,00

144 453,93 21 668,09

166 122,02
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Stavba:

Objekt:

Místo: Středočeský kraj Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    783 - Dokončovací práce - nátěry

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce panelového domu

4 - Oprava ostatních kcí - zámečnické prvky, vstupy, okapové 

chodníčky

 

Anežka Skřivanová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

144 453,93

50 871,84

1 308,54

1 961,73

2 120,00

19 038,90

1 381,26

20 271,39

4 790,02

93 582,09

1 864,10

67 405,39

18 717,48

5 595,12

0,00

144 453,93
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Stavba:

Objekt:

Místo: Středočeský kraj Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113106121 m2 31,230

31,230

    2 - Zakládání

2 K 213141111 m2 49,968

49,968

3 M 693110620X m2 52,466

49,968

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 K 346272116 m2 2,000

2,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 K 631311117 m3 0,271

0,050

0,221

0,271

6 K 631319171 m3 0,271

0,050

0,221

0,271

7 K 631319195 m3 0,271

0,050

0,221

0,271

8 K 631362021 t 0,016

ROZPOČET

Rekonstrukce panelového domu

4 - Oprava ostatních kcí - zámečnické prvky, vstupy, okapové 

chodníčky

 

Anežka Skřivanová

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z 

betonových nebo kamenných dlaždic
41,90 1 308,54

"bourání okapového chodníčku" 

(19,53*2+0,2*4+11,3*2)*0,5

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 

sklonu do 1:5 š do 3 m
14,90 744,52

"pod nový okapový chodníček" 

(19,53*2+0,2*4+11,3*2)*0,8

geotextilie netkaná  300 g/m2, šíře 200 cm 23,20 1 217,21

"pod nový okapový chodníček" 

(19,53*2+0,2*4+11,3*2)*0,8

Přizdívky ochranné tl 200 mm z pórobetonových 

přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 

kg/m3

1 060,00 2 120,00

0,8*2,5

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37
3 920,00 1 062,32

"hlavní vchod" 2,0*0,5*0,05

"vedlejší vchod" 2,1*2,1*0,05

Součet

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
230,00 62,33

"hlavní vchod" 2,0*0,5*0,05

"vedlejší vchod" 2,1*2,1*0,05

Součet

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 

5 m2
156,00 42,28

"hlavní vchod" 2,0*0,5*0,05

"vedlejší vchod" 2,1*2,1*0,05

Součet

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 25 900,00 414,40

144 453,93

50 871,84

1 308,54

1 961,73

2 120,00

19 038,90
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,003

0,013

0,016

9 K 637211122 m2 31,230

31,230

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 953961111 kus 8,000

8,000

11 K 953965111 kus 8,000

8,000

12 K 965042141 m3 0,271

0,050

0,221

0,271

    997 - Přesun sutě

13 K 997013118 t 9,074

14 K 997013501 t 9,074

15 K 997013509 t 30,852

30,852

16 K 997013831 t 9,074

    998 - Přesun hmot

17 K 998011004 t 9,856

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

18 K 711193121 m2 5,890

1,300

4,590

5,890

19 K 711191001 m2 5,890

1,300

4,590

5,890

20 M 585812200 kg 0,695

1,300

4,590

5,890

"hlavní vchod" 2,0*0,5*0,003

"vedlejší vchod" 2,1*2,1*0,003

Součet

Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm 

kladených do písku se zalitím spár MC
559,00 17 457,57

(19,53*2+0,2*4+11,3*2)*0,5

Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do 

betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
33,50 268,00

"kotvení zábradlí" 8

Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 

mm
62,60 500,80

"kotvení zábradlí" 8

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 

pl přes 4 m2

2 260,00 612,46

"hlavní vchod" 2,0*0,5*0,05

"vedlejší vchod" 2,1*2,1*0,05

Součet

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 27 m s použitím 

mechanizace

853,00 7 740,12

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
210,00 1 905,54

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
9,12 281,37

9,074*3,4

Poplatek za uložení stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)
1 140,00 10 344,36

Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m 486,00 4 790,02

Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše 

těsnicí kaší AQUAFIN 2K
294,00 1 731,66

"hlavní vstup vč. vytažení na svislé kce" 

2,0*0,5+(2,0+0,5*2-1,5)*0,2

"vedlejší vchod vč. vytažení na svislé kce" 

2,1*2,1+(2,1-1,2)*0,2

Součet

Provedení adhezního můstku na vodorovné 

ploše
7,88 46,41

"hlavní vstup" 2,0*0,5+(2,0+0,5*2-1,5)*0,2

"vedlejší vchod" 2,1*2,1+(2,1-1,2)*0,2

Součet

můstek adhezní Supergrund D4 bal. 10 kg 95,60 66,44

"hlavní vstup" 2,0*0,5+(2,0+0,5*2-1,5)*0,2

"vedlejší vchod" 2,1*2,1+(2,1-1,2)*0,2

Součet

1 381,26

20 271,39

4 790,02

93 582,09

1 864,10
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 998711103 t 0,021

    767 - Konstrukce zámečnické

22 K 767531111 m2 1,200

1,200

23 M 697520010X m2 1,200

1,200

24 M 697521500 m 6,400

6,400

25 K 767662110 m2 7,350

7,350

26 M 767X1 ks 8,000

27 M 767X2 ks 1,000

28 K 767821117 kus 1,000

29 M 553482120X kus 1,000

30 K 767996701X kpl 1,000

1,000

31 K 767996801 kg 56,000

56,000

32 K 998767104 t 0,216

    771 - Podlahy z dlaždic

33 K 771571810 m2 5,410

1,000

4,410

5,410

34 K 771574131 m2 5,410

1,000

4,410

5,410

35 K 771474112 m 2,400

1,500

0,900

2,400

36 K 771274123 m 9,600

9,600

37 K 771274242 m 10,800

10,800

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m
933,00 19,59

Montáž vstupních kovových nebo plastových 

rohoží čistících zón
43,80 52,56

1,0*0,6*2

rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm 7 270,00 8 724,00

1,0*0,6*2

rámy náběhové - náběh široký - 65 mm - Al 343,00 2 195,20

(1,0*2+0,6*2)*2

Montáž mříží pevných šroubovaných 257,00 1 888,95

1,7*0,5*8+1,1*0,5

okenní mříž žárově žárově pozinkovaná ocel 

1,7x0,5 m
4 730,00 37 840,00

okenní mříž žárově žárově pozinkovaná ocel 

1,1x0,5 m
3 060,00 3 060,00

Montáž sestavy poštovních schránek zazděných 

do 24 kusů
379,00 379,00

sestava pro zazdění 2řadá počet DLS=16 ks 7 500,00 7 500,00

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg
3 500,00 3 500,00

"odříznutí zábradlí" 1

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 

kg

36,10 2 021,60

"dtž čístící rohože" 28,0*2

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce 

v objektech v do 36 m
1 130,00 244,08

Demontáž podlah z dlaždic keramických 

kladených do malty
108,00 584,28

"hlavní vchod" 2,0*0,5

"vedlejší vchod" 2,1*2,1

Součet

Montáž podlah keramických režných 

protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 

50 ks/m2

341,00 1 844,81

"hlavní vchod" 2,0*0,5

"vedlejší vchod" 2,1*2,1

Součet

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 

flexibilní lepidlo v do 90 mm
74,60 179,04

"hlavní vstup"2,0+0,5*2-1,5

"vedlejší vchod" 2,1-1,2

Součet

Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 

keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm
236,00 2 265,60

1,2*8

Montáž obkladů podstupnic z dlaždic 

protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v 

do 200 mm

127,00 1 371,60

1,2*9

67 405,39

18 717,48
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 M 597614110 m2 10,150

1,000

4,410

0,240

2,880

1,620

10,150

39 K 771591172 m 10,800

10,800

40 M 590541400X m 11,880

10,800

41 K 998771104 t 0,051

    783 - Dokončovací práce - nátěry

42 K 783306809 m2 12,430

11,660

0,770

12,430

43 K 783334201 m2 12,430

0,770

11,660

12,430

44 K 783335101 m2 11,660

11,660

45 K 783337101 m2 12,430

11,660

0,770

12,430

46 K 783823151 m2 1,750

1,750

dlaždice keramické slinuté neglazované 

mrazuvzdorné 29,5 x 29,5 x 0,8 cm
749,00 7 602,35

"hlavní vchod" 2,0*0,5

"vedlejší vchod" 2,1*2,1

"soklíky" 2,4*0,1

"stupnice" 9,6*0,3

"podstupnice" 10,8*0,15

Součet

Montáž profilu pro schodové hrany 63,40 684,72

1,2*9

hliníková schodová lišta 350,00 4 158,00

1,2*9

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 36 m
531,00 27,08

Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

okartáčováním
112,00 1 392,16

"zábradlí" (2,1*2+0,8+2,8*2)*1,1

Krycí jednonásobný epoxidový nátěr 

zámečnických konstrukcí
114,00 1 417,02

"zábradlí" (2,1*2+0,8+2,8*2)*1,1

"dvířka rozvaděče" 1,1*0,7

"zábradlí" (2,1*2+0,8+2,8*2)*1,1

"dvířka rozvaděče" 1,1*0,7

Součet

Základní antikorozní jednonásobný epoxidový 

nátěr zámečnických konstrukcí
113,00 1 404,59

"dvířka rozvaděče" 1,1*0,7

"zábradlí" (2,1*2+0,8+2,8*2)*1,1

Součet

Součet

Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových 

povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných 

omítek

43,10 75,43

"penetrace pilířku - snížení nasákavosti" 

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

5 595,12

Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr 

zámečnických konstrukcí
112,00 1 305,92
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Středočeský kraj Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Anežka Skřivanová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce panelového domu

5 - Elektroinstalace

106 530,82
0,00

106 530,82

0,00 0,00

106 530,82 15 979,62

122 510,44
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Stavba:

Objekt:

Místo: Středočeský kraj Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce panelového domu

5 - Elektroinstalace

 

Anežka Skřivanová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

106 530,82

83 280,82

83 280,82

23 250,00

0,00

106 530,82
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Stavba:

Objekt:

Místo: Středočeský kraj Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

1 K 210X1 m 188,180

2 K 210220020 m 66,000

62,000

4,000

66,000

3 M 354420620 kg 69,300

65,100

4,200

69,300

4 M 354420290 kus 4,000

5 K 210220102 m 188,180

98,000

90,180

188,180

6 M 354410800 kg 82,799

39,200

36,072

75,272

7 M 354418600 kus 376,360

376,360

8 M 354414150 kus 196,000

196,000

9 M 210X2 kus 4,000

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

10 K HZS3131X hod 50,000

ROZPOČET

Rekonstrukce panelového domu

5 - Elektroinstalace

 

Anežka Skřivanová

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Demontáž hromosvodné soustavy 27,00 5 080,86

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn 

pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve 

městské zástavbě

45,50 3 003,00

"pod okapovými chodníčky"

"obvod" 11,0*2+20,0*2

"svislé vytažení" 1,0*4

Součet

pás zemnící 30 x 4 mm FeZn 38,30 2 654,19

"1,05 kg/m"

"obvod" (11,0*2+20,0*2)*1,05

"svislé vytažení" 1,0*4*1,05

Součet

svorka uzemnění  SU nerez univerzální 49,40 197,60

Montáž hromosvodného vedení svodových 

vodičů s podpěrami průměru přes 10 mm
177,00 33 307,86

"stěny" 24,5*4

2 920,40

24,5*4*2

zemní litinová skříň pro napojení lana a 

pásoviny
1 630,00 6 520,00

"střecha" 19,83*3+10,23*3

Součet

drát průměr 8 mm nerez 202,00 16 725,40

"0,4 kg/m"

"stěny" 24,5*4*0,4

"střecha" (19,83*3+10,23*3)*0,4

Součet

106 530,82

83 280,82

83 280,82

23 250,00

Hodinová zúčtovací sazba elektromontér 365,00 18 250,00

svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby 34,20 12 871,51

188,18*2

podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 150 mm 14,90
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48,000

2,000

50,000

11 K HZS4211X kpl 1,000

1,000

"dílčí revize elektro" 

"revize hromosvodné soustavy - 3 svody" 

"komplet" 1

"demontáž a zpětná montáž svítidel v suterénu" 

16*1,5*2

"demontáž svítidla a vypínače u vchodu" 2

Součet

Hodinová zúčtovací sazba revizní technik 5 000,00 5 000,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Středočeský kraj Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Anežka Skřivanová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce panelového domu

6 - Vnitřní malby

10 478,59
0,00

10 478,59

0,00 0,00

10 478,59 1 571,79

12 050,38
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Stavba:

Objekt:

Místo: Středočeský kraj Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce panelového domu

6 - Vnitřní malby

 

Anežka Skřivanová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

10 478,59

127,34

127,34

10 351,25

10 351,25

0,00

10 478,59
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Stavba:

Objekt:

Místo: Středočeský kraj Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    997 - Přesun sutě

1 K 997013118 t 0,057

2 K 997013501 t 0,057

3 K 997013509 t 0,194

0,194

4 K 997013831 t 0,057

PSV - Práce a dodávky PSV

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

5 K 784121001 m2 184,000

91,760

91,760

0,480

184,000

6 K 784221001 m2 354,220

170,700

91,760

91,760

354,220

ROZPOČET

Rekonstrukce panelového domu

6 - Vnitřní malby

 

Anežka Skřivanová

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

64,98

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 27 m s použitím 

mechanizace

853,00 48,62

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
210,00 11,97

Součet

10 478,59

127,34

127,34

10 351,25

10 351,25

16,60 5 880,05

"lešení, zakrytí otvorů a vyčištění budov 

součástí objektu 1"

"stropy"

13,4+10,0+1,75+30,4+12,7+17,85+5,3+10,0+12,1

5+6,8+17,8+18,5+12,3+1,75

4,05*12+(3,3+1,3+4,4)*2+(2,52+0,89*2+2,6+3,13

+2,55)*2

4,05*12+(3,0+1,5+4,43)*2+(4,55+1,25+0,89*2+2,

52+2,55)*2

(1,8*2+0,6*2)*0,1

Součet

Jednonásobné bílé malby  ze směsí za sucha 

dobře otěruvzdorných  v místnostech do 3,80 m

"stěny"

4,05*12+(3,3+1,3+4,4)*2+(2,52+0,89*2+2,6+3,13

+2,55)*2

4,05*12+(3,0+1,5+4,43)*2+(4,55+1,25+0,89*2+2,

52+2,55)*2

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m 24,30 4 471,20

"lešení, zakrytí otvorů a vyčištění budov 

součástí objektu 1"

"stěny"

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
9,12 1,77

0,057*3,4

Poplatek za uložení stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)
1 140,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Středočeský kraj Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Anežka Skřivanová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce panelového domu

7 - Instalace svítidla s pohybovým čidlem

2 332,09
0,00

2 332,09

0,00 0,00

2 332,09 349,81

2 681,90
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Stavba:

Objekt:

Místo: Středočeský kraj Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce panelového domu

7 - Instalace svítidla s pohybovým čidlem

 

Anežka Skřivanová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 332,09

2 332,09

2 332,09

0,00

2 332,09

Strana 2 z 3



Stavba:

Objekt:

Místo: Středočeský kraj Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741372062X kus 1,000

1,000

2 M 741X2 kus 1,000

3 K 998741104 t 0,001
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech 

v do 36 m
4 090,00 4,09

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Montáž svítidlo LED exteriérové stropní 328,00 328,00

2 332,09

2 332,09

2 332,09

"hlavní vchod" 1

stropní LED svítidlo exteriérové A+ s 

integrovaným pohybovým čidlem
2 000,00 2 000,00

Rekonstrukce panelového domu

7 - Instalace svítidla s pohybovým čidlem

 

Anežka Skřivanová

ROZPOČET
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