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Abstract: Determining the estimated value of the construction in pre-project preparation is a rough 

estimate of the study itself. It is a simple tool for verifying budget costs in design, implementation, 

preparation and expert practice. It is necessary to think about the other necessary costs. The article 

deals with the approximation of the question of determining the estimated value of the contract. 

Describes the assembly process, legislative requirements, and exemplary online creation options. 
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Abstract: Stanovenie predpokladanej hodnoty stavby v predprojektovej príprave predstavuje 

hrubý odhad samotnej predstavy alebo štúdie. Je to simplicitný n{stroj na overenie rozpočtových 

n{kladov v projekčnej, realizačnej, prípravnej aj v znaleckej praxi. Je potrebné pri tom myslieť aj na 

ostatné nevyhnutné n{klady. Čl{nok sa zaober{ priblížením problematiky stanovenia 

predpokladanej hodnoty z{kazky. Popisuje postup zostavovania, legislatívne požiadavky a 

vzorovej online možnosti pri tvorbe. 

 

 

 

1. Úvod 

V stavebnej praxi sa často stret{vame s potrebou stanovenia alebo odhadu ceny za dielo – 

stavbu, ktor{ ešte nie je postaven{. Hodnota stavby dokončenej sa d{ stanoviť alebo určiť skoro 

jednoznačne. Takúto hodnotu určujú znalci a dodržiavajú pritom súčasnú legislatívu [1].Stanoveniu 

hodnoty dokončenej stavby sa podľa vyhl{šky môžu venovať len znalci z odvetvia Odhad hodnoty 

nehnuteľností.  

Stanovenie hodnoty stavby, ktor{ sa m{ ešte len realizovať je n{ročnejšie, nakoľko ešte nie sú 

zn{me všetky aspekty diela – stavby. Pri hotovej je stanovenie o to jednoduchšej. Pri projektovanej – 

pl{novanej stavba však sú  k dispozícii nie všetky údaje. Obvykle na to slúži len škica, štúdia, 

model, alebo vizualiz{cia prípadne projekt pre stavebné povolenie. Podľa etapy prípravy sú aj jej 

rozsah a inform{cie len z{kladné. V pokročilom št{diu prípravy to môže byť realizačný projekt 

s rozpočtom. V tom prípade by už bola špecifik{cia stavby jasne definovan{ a takto stanoven{ 

hodnoty by odr{žala re{lnu cenu, ktorú investor bude do diela finančne vkladať. 

V predprojektovej príprave je najväčší dopyt po cene na strane investora. On totiž obvykle 

jediný vie, aký kapit{l m{ na začiatku, s akým rizikom sa pustí do výstavby, s akým ziskom pri 

prípadnom odpredaji uvažuje, alebo aké m{ predpokladané finnačné n{klady pri plnení jeho 

predst{v.  
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So stanovením hodnoty sa často stret{vajú aj projektanti, ktorým investor finančne limitoval 

projekt stavby. Pod pojmom investor sa rozumie nielen fyzick{ alebo pr{vnick{ osoba (s.r.o., a.s. 

atď.), ale aj obce, kraje, mest{ alebo samospr{vy. Investorom predpokladané hodnoty pom{hajú pri 

zostavovaní finančných pl{nov na nasledujúce obdobia, stratégiu rozvoja, pl{n opr{v havarijných 

stavov budov v spr{ve, alebo inom dlhodobom uvažovaní. Okrem iného je to v odôvodnených 

prípadoch legislatívne podchytené, resp. povinné pod pojmom „Predpokladan{ hodnota z{kazky“. 

Predpokladan{ hodnota z{kazky je cena za predmet obstar{vania, ktor{ sa uv{dza vždy bez 

DPH. Pod cenou za predmet obstar{vania rozumieme cenu za tovar, cenu za služby alebo cenu za 

stavebné pr{ce. Je to hodnota z{kazky zad{vanej vo verejnom obstar{vaní. Predpokladan{ hodnota 

z{kazky je dôležit{ pre výber postupu verejného obstar{vania, pretože od nej z{visí či bude z{kazka 

nadlimitn{, podlimitn{ alebo z{kazka s nízkou hodnotou.Ako určí verejný obstar{vateľ 

predpokladanú hodnotu z{kazky? Podľa § 6 ods. 1 z{kona o verejnom obstar{vaní *2] 

predpokladan{ hodnota z{kazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Verejný 

obstar{vateľ a obstar{vateľ určia predpokladanú hodnotu z{kazky na z{klade údajov a inform{cií o 

z{kazk{ch na rovnaký alebo porovnateľný predmet z{kazky. Ak nem{ verejný obstar{vateľ alebo 

obstar{vateľ údaje podľa druhej vety k dispozícii, určí predpokladanú hodnotu na z{klade údajov 

získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením alebo na z{klade údajov získaných iným 

vhodným spôsobom. Predpokladan{ hodnota z{kazky je platn{ v čase odoslania ozn{menia o 

vyhl{sení verejného obstar{vania alebo ozn{menia použitého ako výzva na súťaž na uverejnenie; ak 

sa uverejnenie takého ozn{menia nevyžaduje, predpokladan{ hodnota je platn{ v čase začatia 

postupu zad{vania z{kazky. 

Podľa § 25 ods. 1 z{kona o verejnom obstar{vaní *2+ verejný obstar{vateľ alebo obstar{vateľ 

môže pred začatím postupu verejného obstar{vania uskutočniť trhové konzult{cie na účely jeho 

prípravy a informovania hospod{rskych subjektov o pl{novanom postupe verejného obstar{vania. 

Verejný obstar{vateľ alebo obstar{vateľ môže na tento účel najmä požiadať o radu alebo prijať radu 

od nez{vislých odborníkov, nez{vislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri 

pl{novaní alebo realiz{cii postupu verejného obstar{vania, ak sa ňou nenaruší hospod{rska súťaž, 

ani neporuší princíp nediskrimin{cie a princíp transparentnosti. 

Z uvedených ustanovení z{kona o verejnom obstar{vaní vyplýva, že verejný obstar{vateľ by 

mal predpokladanú hodnotu z{kazky prioritne určiť na z{klade údajov a inform{cií o z{kazk{ch na 

rovnaký alebo porovnateľný predmet z{kazky, napr. podľa svojich znalostí trhu preuk{zaných 

prieskumom trhu (porovn{vanie inform{cií z internetových cenníkov, katalógov, let{kov, údajov od 

projektanta a pod.). Ak verejný obstar{vateľ nie je schopný takýmto spôsobom určiť predpokladanú 

hodnotu z{kazky, do úvahy prich{dza aj realiz{cia prieskumu trhu oslovením hospod{rskych 

subjektov. V takomto prípade môže verejný obstar{vateľ realizovať prípravné trhové konzult{cie, t. 

j. je opr{vnený osloviť hospod{rske subjekty ohľadne ot{zok súvisiacich s prípravou verejného 

obstar{vania (vr{tane možného stanovenia predpokladanej hodnoty z{kazky). V prípade realiz{cie 

prípravných trhových konzult{cii je potrebné realizovať primerané opatrenia na ochranu 

hospod{rskej súťaže, ktoré sú príkladom uvedené v § 25 ods. 3 z{kona o verejnom obstar{vaní 

(zverejnenie inform{cií, ktoré si verejný obstar{vateľ vymenil so subjektom, s ktorým 

konzultoval).[2]. Podľa § 6 ods. 10 *2+ predpokladan{ hodnota r{mcovej dohody alebo dynamického 

n{kupného systému sa určí ako maxim{lna predpokladan{ hodnota všetkých z{kaziek, ktoré sa 

predpokladajú počas platnosti r{mcovej dohody alebo počas trvania dynamického n{kupného 

systému. *3] 

Na výber postupu majú vplyv aj špecifik{ predmetu z{kazky a okolnosti, za ktorých sa z{kazka 

zad{va. V z{vislosti od finančných limitov je z{kazka nadlimitn{, podlimitn{ alebo s nízkou 

hodnotou a to v z{vislosti od výšky predpokladanej hodnoty z{kazky. Finančné limity sú 

vymedzené v § 5 ZVO, vo vyhl{ške ÚVO *4; 5+, ktorou sa stanovuje limit pre nadlimitné z{kazky a v 

príslušnom metodickom usmernení ÚVO.  

Výber postupu u subjektov, ktoré nie sú verejnými obstar{vateľmi podľa § 7 ZVO ani 

obstar{vateľmi podľa § 9 a ktorým poskytne verejný obstar{vateľ (napr. RO) finančné prostriedky 
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na dodanie tovaru, poskytnutie služieb alebo realiz{ciu stavebných pr{c, z{visí od percentu{lneho 

podielu poskytnutého príspevku a predpokladanej výšky PHZ. 

Predpokladan{ hodnota z{kazky (PHZ) sa stanovuje v súlade s § 6 ZVO, a to za každý 

samostatný predmet obstar{vania v EUR bez DPH za obdobie trvania zmluvy. Do PHZ sa zahŕňa aj 

hodnota opakovaných plnení, ak sa pl{nujú zabezpečiť; všetky formy opcií a všetky prípadné 

predĺženia zmluvy, ceny a odmeny, ktoré sa poskytnú uch{dzačom alebo účastníkom súťaže 

n{vrhov ako aj predpokladan{ hodnota tovaru alebo služieb, ktoré verejný obstar{vateľ a 

obstar{vateľ poskytne v súvislosti so z{kazkou na uskutočnenie stavebných pr{c. *3] 

2. Spracovateľ predpokladanej hodnoty 

Stanovenie alebo odhad hodnoty stavby môže projektant, investor, resp. všetci účastníci 

výstavby a to niekoľkými spôsobmi. Stanovenie predpokladanej hodnoty z{kazky už také 

jednoduché nie je. Určiť takúto hodnotu môže aj tvorca datab{z, ktorý k nej vyd{ aj usmernenie, 

alebo postup ich používania. Je potrebné poznať spôsoby ich tvorby, výpočtu, kategorizovania 

podľa typu stavieb, fin{lne úpravy prípadných pl{novaných nadštandardov projektovanej stavby 

atď. Stanovenie ceny  je činnosť, kedy je určenému predmetu, súboru predmetov a pod. 

priraďovaný peňažný ekvivalent. Pritom je treba rozlišovať pojmy cena a hodnota. Z hľadiska 

významu (použitia) sa tieto termíny v praxi často zamieňajú. 

Cena je pojem používaný pre požadovanú, ponúkanú alebo skutočne zaplatenú čiastku za 

konkrétny tovar alebo službu *6] ahodnota nie je skutočne zaplatenou, požadovanou alebo 

ponúkanou cenou. Je to ekonomick{ kategória, vyjadrujúca peňažný vzťah medzi tovarom a 

službami, ktoré možno obstarať kúpou. Jedn{ sa o odhad ceny.V literatúrach a legislatíve existuje 

množstvo termínov hodnôt, rozlíšených podľa toho, akým spôsobom sú definované (napr. vecn{ 

hodnota, všeobecn{ hodnota, výnosov{ hodnota, úžitkov{ hodnota, environment{lna hodnota, 

pocitov{ hodnota atď.), pritom každ{ z nich môže byť vyjadren{ odlišne*7; 8]. 

3. Postupy a kroky pri stanovovaní predpokladanej hodnoty 

Za najjednoduchší spôsob určenia predbežnej orientačnej ceny stavebného objektu *6+, ktorý sa 

vypracúva v etape predprojektovej a projektovej prípravy stavby sa d{ považovať Orientačné 

oceňovanie stavebných objektov.Jeho princípom je porovnanie dvoch stavebných objektov. Jedného, 

ktorého cenu pozn{me a nazývame ho porovn{vací objekt a ďalšieho, ktorého cenu potrebujeme 

určiť a nazývame ho ohodnocovaný objekt.  

Medzi najpoužívanejšie patrí využitie rozpočtových ukazovateľov od tvorcov datab{z 

ukazovateľov. ukazovatele pre stanovenie orientačnej ceny stavebného objektu vyjadrujú ceny 

skupín stavebných objektov príslušného odboru, prepočítané na vhodnú mernú jednotku, spravidla 

na m3 obstavaného objektu. Sú identifikované n{zvom, zatriedením do číselníka podľa KS a určené 

jednotkovou cenou podľa publikovaných zdrojov. *7; 8] 

Spracovanie výpočtu orientačnej ceny objektu možno zhrnúť do nasledujúcich štyroch 

z{kladných krokov (a plus ďalších doplnkových): 

1. krok: Zatriedenie oceňovaného stavebného objektu podľa JKSO resp. KS 

2. krok: Vyhľadanie príslušného cenového ukazovateľa na mernú jednotku objektu podľa 

zatriedenia 

3. krok: Výpočet rozsahu oceňovaného stavebného objektu vyjadreného vo vhodných merných 

jednotk{ch podľa STN 73 4055 

4. krok: Výpočet orientačnej ceny stavebného objektu podľa vzťahu: 

OCSO = QSO . RU, (1) 

kde:OCSO je orientačn{ cena stavebného objektu,QSO– rozsah stavebného objektu v 

merných jednotk{ch objektu,RU – rozpočtový ukazovateľ na mernú jednotku objektu. 

3.1. Krok 1 
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Klasifik{cia stavieb (KS) bola vyhl{sen{ Opatrením Štatistického úradu z 3. apríla 2000 v 

Zbierke z{konov č. 128/2000, ktoré od 1.5.2000 nahradilo Jednotnú klasifik{ciu stavebných objektov 

(JKSO). V súvislosti s novým triedením sú indexy vývoja cien stavebných pr{c od janu{ra 2002 

sledované a publikované už iba v štruktúre KS.  

Vyhl{ška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z. z, ktorou sa vyd{va Štatistick{ 

klasifik{cia stavieb (viď tabuľka 4), ktor{ ruší opatrenie štatistického úradu Slovenskej republiky č. 

128/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifik{cia stavieb. T{to vyhl{ška nadobudla účinnosť 15. júla 

2010. Výber porovnateľného objektu (rozpočtového ukazovateľa) sa vykon{ podľa zatriedenia 

hodnoteného objektu do číselníka príslušnej klasifik{cie stavieb, na z{klade ktorej je použitý katalóg 

rozpočtových ukazovateľov zostavený. *7; 8+ Po pren{sobení OP s RU získavame rozpočtové 

n{klady stavebného diela *9]. Klasifik{cie projektovanej stavby musí byť riadne v zmysle legislatívy 

definovan{. Príklad vzorovej stavby je na obr{zku 1 nižšie. 

 

 

Obr{zok 1. Vzorový obr{zok rodinného domu 

(Zdroj: APHAUS) 

3.2. Krok 2 

Rozpočtové ukazovatele pre stanovenie orientačnej ceny stavebného objektu vyjadrujú ceny 

skupín stavebných objektov príslušného odboru, prepočítané na vhodnú mernú jednotku, spravidla 

na m3 obstavaného objektu.Pri stanovení hodnoty znalec môže použiť rozpočtový ukazovateľ z 

verejne publikovaného katalógu: „UNIKA, CENEKON - RUSO, prípadne Rozpočtové ukazovatele 

vybraných stavebných objektov“. 

3.3. Krok 3 a 4 

Rozsah stavebného objektu (QSO) určuje počet merných jednotiek oceňovaného stavebného 

objektu (plocha v m2, objem v m3) vypočítaný podľa technickej normy STN 73 4055 (Výpočet 

obstavaného priestoru pozemných stavebných objektov).Norma STN 73 4055 Výpočet obstavaného 

priestoru pozemných stavebných objektov, určuje z{sady pre výpočet obostavaného priestoru. 

Účelom tejto normy je zabezpečiť jednotný spôsob merania a výpočtu obstavaného priestoru. 

Jednotný spôsob merania tak umožní jednotný postup tvorby rozpočtových ukazovateľov *7; 8]. 

Zostavenie ceny predpokladanej stavby je výsledkom pren{sobenia počtom merných jednotiek 

a rozpočtovým ukazovateľom, napríklad, ako je to na obr. 2 nižšie. 
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Obr{zok 2. Vzorový výrez programu na stanovenie odhadu hodnoty pl{novanej stavby 

(Zdroj: www.cenyprojekto.sk) 

 

3.4. Krok 5 

5. Krok (doplnkový) Po získaní potrebných údajov a pren{sobení vznikne hodnota pl{novanej 

stavby na z{klade údajov z porovnateľného objektu. Ten obsahoval v r{mci jednotlivých konštrukcií 

aj podštandardné alebo nadštandardné riešenia. Predmetom stanovenia hodnoty diela môže byť aj 

podrobné členenie – oddielov alebo konštrukcií.Napríklad prvky dlhodobej alebo kr{tkodobej 

životnosti (zateplenie fas{dy, výmena okien a nový krytina strechy - sú to prvky pri ktorých sa 

predpoklad{ najmenej jedna výmena počas doby životnosti stavby) [7; 8+. Podľa štandardu 

projektovanej stavby je potrebné n{sledne upraviť podiely jednotlivých konštrukcií a konštrukčných 

celkov.  

Z{roveň je možné upraviť aj sadzby pre nadštandardné prípadne podštandardné vybavenie 

oproti porovn{vaným objektom. Koeficienty zohľadňujú pri hodnote 1 len štandardné vybavenie a 

materi{ly *7; 8+, pokiaľ ale je predstava investora o zohľadnenie nových druhov materi{lov 

napríklad v okenných konštrukci{ch, je potrebné koeficient povýšiť až na hodnotu 2, prípadne 3. 

Obdobne by to bolo možné pri jeho požiadavky na použitie sol{rnych panelov pre šetrenie energie 

alebo ohrev úžitkovej vody zo slnečnej energie. Pri rekonštrukčných pr{cach je potrebné uvažovať 

so zvýšenými búracími pr{cami a odvozom sutiny na skl{dku. Daný spôsob je uplatniteľný aj pri 

stanovení opr{v patologických porúch na stavb{ch, kde ich v prvom št{diu určuje znalecké 

dokazovanie [10; 11]. Samozrejme je potrebné ponechať prípadne upraviť všetky oddiely, ktorých sa 

týka oprava v rozsahu určenom znalcom. Príklad členenia stavebného objektu na oddiely je na 

obr{zku 3 nižšie. 

 

 

Obr{zok 3. Vzorový výrez programu na stanovenie odhadu hodnoty pl{novanej stavby 

( Zdroj: www.cenyprojektov.sk) 

Takto stanovenú hodnotu je možné považovať za hodnotu diela stavaného v súčasnosti, ak by 

sa realizoval v najbližšej dobe. Ceny materi{lov, pr{c a služieb sa totiž časom menia. O tom, ako sa 

http://www.cenyprojekto.sk/


55 

 

menia uv{dza napríklad štatistický úrad Slovenska. Ten vedie štatistiku s zverejňuje index vývoja 

cien v jednotlivých odvetviach. V tomto prípade je to index vývoja cien v stavebníctve, dostupný na 

niektorých str{nkach zaoberajúcich sa tématike [13]. Index je vedený a publikovaný priebežne 

spätne za uplynulé obdobie. Pl{novanie výstavby je teda odhad budúcej hodnoty realiz{cie 

v súčasných cenových rel{ci{ch a v prípade, že sa v minulosti finančne odhadovan{ výstavba bude 

blížiť, pren{sobí sa indexom vývoja cien, prípadne sa aktualizujú jej oddiely. Počas realiz{cie sa 

môžu vyskytnúť zmeny, ktoré budú mať vplyv na zmeny konštrukčných riešení oproti samotnému 

projektu [12]. Tie však pri tvorbe štúdie nie sú predpokladané, avšak sú vyžadované [14]. 

3.5. Krok 6 

Pri takomto stanovovaní hodnoty je takto zostaven{ hodnota dostatočne reprezentujúca jej 

cenu realiz{cie. Avšak v súkromnom sektore netreba zabúdať na n{klady vyvolané inými vplyvmi. 

Pri tvorbe položkových rozpočtov sa nazývajú „VRN“ – vedľajšie rozpočtové n{klady. Reprezentujú 

ich rôzne vyvolané n{klady na relaiz{ciu potrebné k jej plneniu. Medzi vedľajšie rozpočtové 

n{klady možno zaradiť n{klady vzťahujúce sa na konkrétne územie, druh stavby, prírodné 

podmienky, dopravné špecifik{ a pod.Keďže odr{žajú re{lne vznikajúce vplyvy z titulu 

umiestnenia stavby, v súčasnosti sa pre ne zaužíval pojem „n{klady spojené s umiestnením stavby 

(NUS)“. Pr{vo na ich uplatnenie nevznik{ zhotoviteľovi automaticky, je vždy vecou dohody 

zúčastnených str{n (investor a zhotoviteľ), ktorý druh VRN a v akej miere uplatnia. Vedľajšie 

rozpočtové n{klady sa vykazovali v samostatných zostav{ch pre výpočet VRN.V súčasnosti pri 

počítačom podporovanom spracovaní rozpočtov obvykle tvoria súčasť formul{ru „Prehľadu 

n{kladov“, resp. sú obsahom časti „C“ krycieho listu rozpočtu. Súčasným trendom v oblasti 

vedľajších rozpočtových n{kladov je snaha o ich individu{lne kalkulovanie (napr. n{klady na 

zariadenie staveniska)[15; 16; 17], resp. zohľadniť ich priamo v položk{ch z{kladných rozpočtových 

n{kladov započítaním do režijných n{kladov. Príklad nezanedbateľnej položky v zariadení 

staveniska je v zložitom území centra mesta vežový žeriav [18; 19]. Akokoľvek precízne spracovan{ 

percentu{lna prir{žka totiž vych{dza len zo spriemerovaných údajov z minulosti, a neodzrkadľuje 

„re{lne“ n{klady konkrétneho staveniska. Odpor voči používaniu percentu{lnych sadzieb rastie 

najmä zo strany investorov, ktorí neradi vidia „nič nehovoriacu“ prir{žku k cene, zvl{šť keď štúdie a 

prax odhaľujú značné rozdiely medzi percentu{lne vykalkulovanými a skutočne vznikajúcimi VRN. 

Osobitný problém môže predstavovať uplatnenie VRN pri rekonštrukci{ch a moderniz{ci{ch. 

Pri rekonštrukcii jestvujúceho objektu je zrejmé, že mnohé z objektov zariadenia staveniska nie je 

potrebné budovať. Použiť v takomto prípade orientačnú percentu{lnu prir{žku na zariadenie 

staveniska znamen{ chybný krok v kalkul{cii ceny stavebného diela.Na druhej strane pri 

rekonštrukci{ch a moderniz{ci{ch vznikajú rôzne sťažujúce vplyvy, vyplývajúce napr. z realiz{cie 

pr{c za súčasnej prev{dzky investora v rekonštruovanej budove, ktorých dopad na cenu diela je len 

ťažko odhadnuteľný.Trend v kalkulovaní VRN je teda jednoznačný. Upúšťať od orientačných 

percentu{lnych sadzieb a kalkulovať VRN individu{lne pre každú stavbu.[15, 16]. Výška odhadu 

VRN je na zv{žení a rozhodnutí projektanta alebo iného zostavovateľa predpokladanej hodnoty 

stavby. Pritom sa môže oprieť o n{vody tvorcu datab{z či už cenníkových alebo datab{zových, 

pokiaľ takéto n{vody existujú. [20]. 

3.6. Krok 7 

Po získaní PHZ na stavebné pr{ce je vytvorený z{klad pre odhad hodnoty projektových 

a inžinierskych pr{c. Ten vych{dza z percentu{lnej sadzby samotnej realiz{cie. 

Celkový súbor inžiniersko-projektových pr{c pokrýva pr{ce vo všetkých etap{ch investičného 

cyklu, teda od prípravy cez realiz{ciu až po pr{ce po dokončení stavby. Pritom len zriedka sa cena 

dojedn{va za celý súbor inžiniersko-projektových pr{c. Častejšie len za niektorú z jeho výkonových 

f{z resp. ich kombin{ciu. [15]. 

Cena projektových pr{c a inžinierskych činností môže byť určen{: 

 kalkul{ciou n{kladov a zisku, 
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 pomocou hodinových sadzieb, 

 na z{klade odporúčaných cien, pričom možno použiť napríklad: 

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových pr{c a inžinierskych činností 

UNIKA,  Honor{rový poriadok Slovenskej komory architektov,Cenník pre výpočet 

ponukových cien projektových pr{c a inžinierskych činností vo výstavbe Slovenskej komory 

stavebných inžinierov. 

Projekčn{ a inžinierska činnosť sa odhaduje nasledovne: 

 Stavebný objekt sa podľa stanovených kritérií, ktorými sú obvykle druh stavebného objektu a 

n{ročnosť jeho projektového stv{rnenia, zadelí do presne stanovených skupín – kategórií a 

p{sma zložitosti. 

 Z{kladňou pre výpočet ceny projektových pr{c a inžinierskych činností sú obvykle n{klady na 

stavebné objekty, prev{dzkové súbory a umelecké diela (v rôznej miere), ktoré tvoria tzv. 

započítateľné n{klady 

 Cena projektových pr{c a inžinierskych činností sa stanoví z tabuľkových hodnôt podľa 

kategórie objektu a jeho započítateľných n{kladov. Takto stanoven{ cena predstavuje 100% 

výkonov projektových pr{c a inžinierskych činností. 

 Súbor projektových pr{c a inžinierskych činností je rozdelený do niekoľkých výkonových f{z. 

Z{kladn{ cena (100%) sa rozdelí percentu{lne medzi jednotlivé požadované výkonové 

f{zy.[15]. 

Plus je potrebné v súčasnosti uvažovať s n{kladmi na podrobný model v BIM, kde n{klady 

zatiaľ predstavujú navýšenie oproti štandardným n{kladom na projektové pr{ce [21]. 

3.7. Krok 8 

Obstar{vacie n{klady stavby vecne zahŕňajú rôznorodé n{klady súvisiace so zabezpečením a 

obstaraním širokej šk{ly výkonov, služieb, pr{c a dod{vok potrebných na prípravu a samotnú 

realiz{ciu stavebnej a technologickej časti stavby. Ich súčet predstavuje n{klady, ktoré sa v 

kalkulačnej praxi označujú n{zvom „celkové n{klady stavby“ (ďalej CNS).Vplyv obstar{vacích 

n{kladov na výšku budúcich prev{dzkových n{kladov musí investor zohľadňovať v pl{novacom a 

prípravnom procese stavby pri hodnotení a výbere optim{lneho variantu projektového riešenia 

stavby. Usmerňovaním projektového riešenia ovplyvňuje aj n{klady stavby a až do výberu 

zhotoviteľa stavebného diela a ďalších zhotoviteľov m{ spolu s projektantom najväčší vplyv na 

výšku n{kladov stavebného diela.Verejnou pr{cou podľa tohto z{kona je činnosť na prípravu a 

uskutočňovanie stavby financovanej celkom alebo sčasti z verejných investícií, t.j. z finančných 

prostriedkov zo št{tneho rozpočtu. Pre tieto verejné pr{ce sa vypracúva stavebný z{mer s 

predpísaným obsahom dokument{cie. Súčasťou ekonomickej spr{vy dokument{cie stavebného 

z{meru je aj rozpočet (resp. prepočet) verejnej pr{ce k stavebnému z{meru, v ktorom sa n{klady 

členia na osem častí. [15; 22]. 

Cena verejnej pr{ce podľa stavebného z{meru m{ predpísanú štruktúru: 

a/ príprava verejnej pr{ce, 

b/ stavebn{ časť (stavebné objekty vr{tane ich technického vybavenia),  

c/ technologick{ časť (prev{dzkové súbory, stroje a zariadenia, n{radie a invent{r), 

d/ zariadenie staveniska, 

e/ predpokladané vyvolané investície, 

f/ výkup pozemkov, odvody za odňatie pôdy, patenty, licencie apod., 

g/ rezerva určen{ v rozmedzí 8 – 12%, 

h/ iné investície. 

Celkov{ cena je cena vr{tane dane z pridanej hodnoty. T{to cena predstavuje predpokladanú 

hodnotu z{kazky.[15]. 

4. Z{ver 
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Stanovenie predpokladanej hodnoty stavby v predprojektovej príprave je hrubý na z{klade 

štúdie je hrubý cenový odhad architektovej vízie alebo investorových pl{nov. V čl{nku popísaný 

postup využívajú projektanti v predprojektovej príprave, keď do súťaže predkladajú cenové 

ponuky. Prípadne využijú iné dostupné datab{zy na trhu alebo online. Ich výsledn{ cena sa d{ 

charakterizovať ako cena pohybujúca sa v intervale 30% od fin{lnej ceny n{sledne skutočne 

zrealizovanej stavby. Pri jej zostavovaní si treba uvedomiť rozsah vstupných podkladov, 

špecifik{ciu materi{lov na začiatku, rozsah normových požiadaviek bez vyjadrení dotknutých 

org{nov, ktoré sa vyjadria až v nasledujúcich projektových f{zach. Samotné určenie PHZ – 

predpokladanej hodnoty z{kazky podlieha určitému procesu, poznaniu cenotvorby, stavebnému a 

stavebnotechnickému mysleniu, znaleckému odhadu no je možné ho využiť v plnej miere na 

požadovaný účel. Tento postup je v súčasnosti naplno využívaný v tvorbe PHZ na projekčnú 

činnosť, inžiniersku činnosť, odhady rekonštrukcií, opr{v havarijných stavov budov, výstavbe 

nových budov vo verejnom z{ujme. Taktiež je to pomôcka pri overení vytvoreného položkového 

rozpočtu, kedy napomôže odhaliť zabudnuté alebo nespr{vne vypočítané položky. 
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