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2. Předmět posouzení 
a.) Předmětem rozboru je zhodnocení platné výše nastavených 

investorských cen souboru staveb D1 modernizace na základě jejich 
porovnání se skutečnými nabídkovými cenami zkoumaných úseků.  
 

3. Podklady 
a.) Vítězné nabídky doložené v elektronickém formátu .xml úseků 

Modernizace D1: 

• D1 úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice 
• D1 úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov 
• D1 úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice 
• D1 úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov 
• D1 úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov 
• D1 úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín 
• D1 úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka 
• D1 úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice 

 

4. Položky stavebních prací 
Součástí provedeného zkoumání byly finančně nejvýznamnější položky, které 

se plošně vyskytují na všech úsecích souboru staveb modernizace D1. Do 
zkoumání byly zařazeny takové položky, které mají celkovou investorskou cenu 
ve výši přesahující 10 mil Kč bez DPH a zároveň se vyskytují ve všech zkoumaných 
stavbách, tj. úsecích Modernizace D1. Takové předpoklady byly zvoleny z důvodu, 
aby bylo možné nastavit obecně platné pravidlo pro obdobný typ výstavby, který 
nemá spojitost pouze s konkrétním projektem, ale opakuje se skrze celý soubor 
staveb. 

 
Jako technicky i cenově stěžejní je možné považovat položky obnovy vlastního 

cementobetonového krytu. Jedná se o položky: 

• 58120.a - CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ 
• 567501-03 - VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA 

CEMENTEM 
• 11370a-01 - FRÉZOVÁNÍ CEMENTOVÉ STABILIZACE 
• 11315-01 - ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU 
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4.1 58120.a - CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ 
 

 
• Investorská cena 2870,- pro rok 2016/ 2940,- pro rok 2017 odpovídá 

aktuálně platné výši expertních cen OTSKP (SPK) 
• Zkoumané nabídky:  

• Průměr: 3 790,25 Kč/MJ   32 % nad inv. cenou 
• Min:  3 020,00 Kč/MJ       5 % nad inv. cenou 
• Max: 4 500,00 Kč/MJ  56,8 % nad inv. cenou 

Závěr: 
Veškeré nabídkové ceny se plošně nacházejí nad úrovní nastavených 

investorských cen, a to i v případě zjištěné ceny minimální. Zpracovatel považuje 
v tomto případně za důvodnou úpravu investorské jednotkové ceny na úroveň 
140 % platných expertních cen.  

Takovou úpravu považuje za důvodnou v případě souboru staveb 
modernizace D1 a obdobných stavebních projektů, které probíhají za obdobného 
režimu výstavby, tj. provádění výstavby za provozu s významným dopadem na 
vlastní realizaci stavebních prací. V případě kompletních novostaveb toto 
ustanovení platné není. 

- Pozn.: Mezi vstupními daty nabídky do konce roku 2017 a výše uvedené 
ustanovení nepracuje s vývojem nabídkových cen během roku 2018, kdy 
vzhledem k významné saturaci stavebního trhu došlo k plošnému 
navýšení nabídkových cen.    
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4.2 11315-01 - ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU 

 
 

• Investorská cena 1790,-/ 1930,-/ 1980,-/ 2080,- odpovídá obecně 
cenové hladině platné výše expertních cen OTSKP (SPK) 

• Zkoumané nabídky:  

• Průměr: 824,82 Kč/MJ   57,70 % pod inv. cenou 
• Min:  301,67 Kč/MJ  84,50 % pod inv. cenou 
• Max: 2313,00 Kč/MJ  19,61 % nad inv. cenou 

 
Závěr: 

Z provedeného zkoumání není důvodné navýšení investorské ceny. 
Vzhledem k významnému rozdílu nabídkové ceny na úseku 10 oproti ostatním 
nabídkovým cenám považuje zpracovatel jako odpovídající výši investorské ceny 
hodnotu 800,-/MJ.  

 
- Pozn.: Mezi vstupními daty nabídky do konce roku 2017 a výše uvedené 

ustanovení nepracuje s vývojem nabídkových cen během roku 2018, kdy 
vzhledem k významné saturaci stavebního trhu došlo k plošnému 
navýšení nabídkových cen.    
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4.3 567501-03 - VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA 
CEMENTEM 

 

 

• Investorská cena 1540,-/ 1580,- odpovídá aktuálně platné výši 
expertních cen OTSKP (SPK). 

• Zkoumané nabídky:  

• Průměr: 898,75 Kč/MJ   43,83 % pod inv. cenou 
• Min:  550,41 Kč/MJ  71,77 % pod inv. cenou 
• Max: 2313,00 Kč/MJ  20,70 % pod inv. cenou 

 
Závěr: 

Z provedeného zkoumání není důvodné navýšení investorské ceny. 
Zpracovatel považuje jako odpovídající výši investorské ceny hodnotu 900,-/MJ.  

- Pozn.: Mezi vstupními daty nabídky do konce roku 2017 a výše uvedené 
ustanovení nepracuje s vývojem nabídkových cen během roku 2018, kdy 
vzhledem k významné saturaci stavebního trhu došlo k plošnému 
navýšení nabídkových cen.    
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4.4 11370a-01 - FRÉZOVÁNÍ CEMENTOVÉ STABILIZACE 

 

• Investorská cena 4990,-/ 5100,- byla stanovena individuálně pro 
soubor staveb modernizace D1. Technicky nejbližší položka OTSKP 
11373 frézování zpevněných ploch betonových má v CÚ 2017 JC  
2280,-/M3. 

• Zkoumané nabídky:  

• Průměr: 482,45 Kč/MJ   90,49 % pod inv. cenou 
• Min:  302,15 Kč/MJ  94,08 % pod inv. cenou 
• Max: 750,00 Kč/MJ  85,29 % pod inv. cenou 

Závěr: 
Z provedeného zkoumání není důvodné navýšení investorské ceny. 

Zpracovatel považuje jako odpovídající výši investorské ceny hodnotu 500,-/MJ. 
Tato hodnota odpovídá obecně aktualizované JC položky. 

- Pozn.: Mezi vstupními daty nabídky do konce roku 2017 a výše uvedené 
ustanovení nepracuje s vývojem nabídkových cen během roku 2018, kdy 
vzhledem k významné saturaci stavebního trhuř došlo k plošnému 
navýšení nabídkových cen.    
 

4.5 Ostatní zkoumané položky 
V případě ostatních zkoumaných položek není plošný důvod k významné 

úpravě nastavených investorských cen. Průměrné nabídkové ceny se pohybují 
pod nebo na úrovni stanovené předpokládané investorské ceny, a tedy plošné 
navýšení investorských cen není důvodné.  
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4.6 REKAPITULACE 
 
Ze zkoumaných položek je důvodné navýšení investorské jednotkové ceny  

u pol. Cementobetonového krytu, a to do výše 40 % platné expertní ceny.  
Takovou úpravu považuje za důvodnou v případě souboru staveb 

modernizace D1 a obdobných stavebních projektů, které probíhají za obdobného 
režimu výstavby, tj. provádění výstavby za provozu s významným dopadem na 
vlastní realizaci stavebních prací. V případě kompletních novostaveb toto 
ustanovení platné není. 

 

5. Položky nestavebních prací  
Předmětem rozboru je analýza stanovených investorských cen položek 

nestavebních činností a jejich porovnání oproti reálným nabídkovým cenám 
z důvodu vytvoření cenového standardu rekonstrukce směrově dělené 
komunikace prováděné s omezením stávajícího provozu. 

5.1 Výběr zkoumaných položek 
Soubor staveb D1 Modernizace má všeobecné a nestavební položky omezeny 

na nezbytné minimum, Jedná se o tyto skupiny položek: 

• Dopravní opatření během výstavby 
• Prostory pro objednatele 
• Dokumentace skutečného provedení v digit. formě 

Ostatní položky jsou finančně nevýznamné, a proto není účelné je do zkoumání 
zahrnout. Z pohledu finančního dopadu na stanovení předpokládané hodnoty 
zakázky má největší váhu soubor položek Dopravních opatření během výstavby, 
který se člení na tyto položky: 

• DIO 
• TELEMATIKA 
• DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ  

Celkový součet těchto položek se pohybuje na úrovni 5% předpokládané ceny 
zakázky, a její výši tedy významným způsobem ovlivňuje. 

 

5.2 Rozbor JC 
Pro posouzení výše nabídkových cen a jejich porovnání se stanovenou 

investorskou cenou byly zpracovány tyto stavby: 

• D1 úsek 4 
• D1 úsek 10 
• D1 úsek 12 
• D1 úsek 15 
• D1 úsek 20 
• D1 úsek 23 
• D1 úsek 16 
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Podrobný rozbor jednotlivých položek: 
 
TELEMATIKA: 

 
 
DIO: 
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DOČASNÁ SVODIDLA: 

 
 
PROSTORY PRO OBJEDNATELE: 
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OSTAT POŽADAVKY - DSPS  

 
Z provedeného rozboru je patrné, že zejména u položek Dokumentace 

skutečného provedení stavby (DSPS) a Prostor pro objednatele, jsou v průměru 
reálné nabídkové ceny významně nad předpokládanou cenou těchto položek.  

V případě položek Dopravních opatření během výstavby jsou odchylky 
oboustranné a do výše 30 % stanovené investorské ceny. 

  

5.3 Zohlednění místních podmínek stavby  
Expertní ceny OTSKP jsou vzhledem ke své vyšší úrovni agregace určitým 
středem širšího cenového rozpětí.  
OTSKP, část I – Popisovník uvádí následující: 
 

(2)  „Náklady na částečné práce, v popisu práce dané položky jmenovitě neuvedené, 
vyplývající ze zadávací dokumentace a pro zdárné (úplné) ukončení prací jako celku nutné, 
musí být zahrnuty v cenách těchto položek. Je nepřípustné předpokládat, že popis položek 
neobsahující všechny podrobnosti, připouští provést práce pod stávající technickou úroveň, 
s nižšími technickými parametry, než které jsou obvyklé pro daný účel a nezajišťující 
předpokládanou životnost dané konstrukce za stanovených provozních podmínek a v daném 
prostředí. 

(3)  Práce pro objekty nebo části staveb obsahují ve svém souhrnu veškeré práce, 
vyplývající ze zadávací dokumentace, nutné pro jejich realizaci. Obsahují vždy ucelený 
soubor prací. Tyto soubory svým způsobem na sebe navazují a jejich členění a ocenění je 
nutno stanovit v rámci celé stavby. Toto ustanovení platí i pro vztah podle jednotlivých 
položek ze soupisu prací pro objekty nebo části staveb. 

Zvláště toto ustanovení je nutné uplatnit při ocenění zemních prací, které je nutno stanovit 

v rámci organizace všech zemních prací v rozsahu celé stavby, tj. hospodaření s ornicí, 

využití zemníků a skládek, vhodnosti zemin, optimalizace přepravních vzdáleností, postupu 

prací, klimatických vlivů, postupových termínů a pod. 

(4)  Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení  
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a složení, případně s uložením. Se samostatnými „dodávkami“ materiálů se neuvažuje 
(mimo případy, kdy bude užita položka základní ceny) 

(5)  Náklady na veškeré vytyčovací práce a na vypracování veškeré realizační 
dokumentace, jak prováděcí, tak výrobně technické (VTD), je nutno zahrnout do ocenění 
položek prací příslušného objektu, mimo dokumentaci uvedenou ve stavebním dílu 02, která 
se oceňuje zvlášť. Pod pojmem vytyčení se rozumí i vytyčení stávajících podzemních 
vedení. 

 

(6)  Veškeré zkoušky a testy materiálů, konstrukcí a prací požadované dokumentací 
stavby, TKP a ZTKP, je nutno zahrnout do ocenění příslušných prací. Výjimku tvoří 
zkoušky konstrukcí uvedené ve stavebním dílu 89 a 93, které se oceňují samostatně. 
Zkoušky a testy ze stavebního dílu 02 jsou zkoušky a testy prováděné výhradně jako 
jmenovitý dodatečný požadavek objednatele a oceňují se též samostatně. 

 

(20) Pokud není v popisu položky výslovně uvedeno, že příslušná činnost v položce 
zahrnuta není, zahrnuje položka zejména náklady na všechny následující činnosti 
v rozsahu příslušné práce: 

- přípravu pracoviště včetně přístupu 

- úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě 

- zhotovení práce (včetně spar, spojů, uložení a pod.) podle technologického 

předpisu 

- veškeré nutné ochrany práce 

- veškeré požadované úpravy práce 

- veškerou dopravu (svislou a vodorovnou) 

- potřebná lešení a podpěrné konstrukce 

- montážní prostředky a pomůcky 

- potřebné dočasné úpravy 

- úpravy, očištění a ošetření pracoviště 

- zajištění  pracoviště  proti  všem vlivům  znemožňujícím  nebo  znesnadňujícím  

práci  (čerpání vody, zajištění svahů, zimní opatření, přístřešky a pod.)“ 

 
 
V každé jednotkové ceně jsou tedy rozpuštěny zejména náklady na 

technologie provádění, pomocné a podpěrné konstrukce, náklady na vypracování 
RDS, náklady na zařízení staveniště, veškerou dopravu, aj. 

Tyto náklady rozpuštěné v základních jednotkových cenách mohou mít na 
skutečnou cenu významný dopad, a to zejména v případě zastižení 
nestandardních podmínek.  
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Každá položka OTSKP má určitý základní technický cenový rozptyl, viz vzor 
níže: 

 
Např. pro položku 13273 je možné dle specifikace okrajových podmínek 

stanovit cenové rozpětí v úrovni 49–492 Kč/m3. Jedná se ovšem pouze  
o technické parametry. Ve většině případů je rozptyl se zohledněním technického 
upřesnění od základní ceny v rozmezí do 15 % expertní ceny položky. 

V případě provádění stavebních prací s významným omezením např. za 
standardního provozu, je ovšem mimo tyto základní parametry nezbytné 
zohlednit i ztížené podmínky vlastní realizace z pohledu omezení manipulačního 
prostoru, obecného zajištění staveniště v souladu s platnou legislativou, zvýšené 
náklady v rámci průběžné inženýrské činnosti, aj. 

Samostatným hlediskem je zohlednění rozsahu jednotlivých vykonávaných 
činností, které je možné provádět souvislou činností. V případě požadavku na 
opakované nájezdy strojních sestav, provádění prací po částech se základní 
nákladová cena o tyto položky zvyšuje. 

 
Z pohledu stanovení předpokládané ceny zakázky na úrovni jednotkových cen 
je nicméně nutné uvést, že: 

 pokud odpovídá technický obsah činnosti technické specifikaci 
položky, použije se základní výše expertní ceny OTSKP, a to bez 
zohlednění, např. technologie provádění a omezujících podmínek 

 individuální jednotkové ceny se použijí při změně kódu položky 
vyplývající ze změny technické specifikace a vlastního obsahu 
prováděných činností, nikoliv způsobu jejich provádění 

 rozsah použití všeobecných položek je obecně stanoven 
zadavatelem 

 
Vzhledem k výše uvedenému je důvodný předpoklad, že se v případě souboru 

staveb Modernizace D1 a obdobných stavebních projektů musí ceny některých 
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zhotovovacích prací pohybovat nad cenovým standardem, který určují expertní 
ceny.  

V rámci celé stavby se oproti nové výstavbě v extravilánu významně zvyšuje 
náklad na celkové zajištění stavby, je předpoklad ztížených podmínek při vlastním 
provádění prací a celkové zvýšení nákladů inženýrského zajištění stavby ze strany 
Zhotovitele. 

V rámci základních principů zpracování soupisu prací jsou nicméně tyto 
náklady v základních jednotkových cenách rozpuštěné. Rozsah všeobecných 
položek je omezen jednak ze strany vlastních pravidel OTSKP uvedených v části I., 
tak i v jisté míře rozsahem požadavku na jejich použití ze strany zadavatele.  

Zohlednění okrajových podmínek při stanovení investorské ceny tak má při 
dodržení platných pravidel zpracování soupisu prací v položkách OTSKP své 
limity. V případě souboru staveb Modernizace D1 jsou v rámci koordinace 
jednotlivých úseků nastaveny některé jednotkové ceny i vlastní položky 
individuálně, a navíc jsou zařazeny tzv. položky parametrické. 

V určitých případech tak mohou být reálné stavební i předpokládané náklady 
stavby nad úrovní možností úpravy jednotkových cen, přičemž zohlednění malého 
rozsahu prováděných prací se může u projektů omezených způsobem provádění 
za ztížených okolností, pohybovat v průměru až do výše 30 % expertní ceny  
(u individuálních položek i výše). 

 

6. PAR Položky 
V rámci koordinačních soupisů prací Modernizace D1 bylo nastaveno použití 

souboru parametrických položek, které se svou technickou specifikací odlišují od 
základních položek OTSKP. Na jednotlivých úsecích Modernizace D1 nebyly vždy 
použity ve stejném rozsahu. Níže je proveden rozbor takových, které se opakují na 
většině zkoumaných úseků. 

 
Jedná se o položky: 

17110Par   - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM 

17120Par   - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ 

17130Par  - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM 

17160Par  - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM 

17310Par  - ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM 

17411Par  - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 

17511Par  - OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM 

17910Par  - NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM 

18110Par  - ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM 
 
 Pro tyto položky bylo provedeno porovnání jak v rámci jednotlivých úseků, tak 

i pro zkoumaný soubor jako celek. Nulová hodnota použitá v tabulce znamená, že 
se v rámci daného úseku tato položka nevyskytuje. 
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Přehled parametrických položek používaných na většině úseků Modernizace D1: 
 

  

Závěr: 
Z provedeného zkoumání výše jednotkových cen PAR položek je důvodné 

navýšení investorské ceny u pol. 17411Par - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE 
ZHUTNĚNÍM, 17511Par - OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM. U pol. 17411 
doporučujeme navýšení na 430,- Kč/MJ a u pol. 17511 na 380,- Kč/MJ. 

 D1 - 02 D1 - 04 D1 - 10 D1 - 12 

 NAB INV NAB INV NAB INV NAB INV 

17110Par  174,00 152,00 116,00 152,00 186,00 207,00 200,00 152,00 

17120Par  15,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17130Par 178,00 193,00 302,00 193,00 344,00 253,00 250,00 193,00 

17160Par 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17310Par 207,00 272,00 232,00 272,00 204,00 333,00 235,00 272,00 

17411Par 1450,00 103,00 269,00 103,00 315,00 103,00 280,00 103,00 

17511Par 0,00 0,00 403,00 340,00 1105,00 188,00 350,00 188,00 

17910Par 0,00 0,00 96,00 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18110Par 19,00 207,00 0,00 0,00 11,00 163,00 70,00 207,00 

 

 D1 - 15 D1-16 D1 - 20 D1 - 23 

 NAB INV NAB INV NAB INV NAB INV 

17110Par  111,00 152,00 277,00 155,00 111,00 153,00 224,00 152,00 

17120Par  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17130Par 114,00 193,00 357,00 195,00 111,00 193,00 224,00 193,00 

17160Par 114,00 180,00 265,00 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17310Par 178,00 272,00 278,00 278,00 56,00 273,00 311,00 272,00 

17411Par 141,00 103,00 256,00 105,00 146,00 103,00 309,00 103,00 

17511Par 135,00 188,00 592,00 340,00 606,00 188,00 0,00 0,00 

17910Par 0,00 0,00 315,00 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18110Par 9,00 207,00 77,00 207,00 15,00 208,00 12,00 207,00 

 

 CELKEM      

 NAB. PRŮM INV. Prům ROZDÍL (%)      
17110Par  160,29 160,00 0%      
17120Par  2,14 2,29 -6%      
17130Par 217,57 201,57 8%      
17160Par 16,29 25,71 -37%      
17310Par 203,29 280,86 -28%      
17411Par 415,71 103,00 304%      
17511Par 371,29 156,00 138%      
17910Par 13,71 45,00 -70%      

18110Par 19,43 171,29 -89%      
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7. Závěr 
Ze zkoumaných položek je důvodné navýšení investorské jednotkové ceny  

u pol. Cementobetonového krytu, a to do výše 40 % platné expertní ceny.  
Takovou úpravu považuje za důvodnou v případě souboru staveb 

modernizace D1 a obdobných stavebních projektů, které probíhají za obdobného 
režimu výstavby, tj. provádění výstavby za provozu s významným dopadem na 
vlastní realizaci stavebních prací. V případě kompletních novostaveb toto 
ustanovení platné není. 

- Pozn.: Mezi vstupními daty nabídky do konce roku 2017 a výše uvedené 
ustanovení nepracuje s vývojem nabídkových cen během roku 2018, kdy 
vzhledem k významné saturaci stavebního trhu došlo k plošnému 
navýšení nabídkových cen.    

 
Z provedeného rozboru jednotkových cen položek nestavebních prací je 

patrné, že zejména u položek Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 
a Prostor pro objednatele jsou v průměru reálné nabídkové ceny významně nad 
předpokládanou cenou těchto položek. U těchto položek doporučujeme 
individuálně zhodnotit nastavenou výši investorské ceny. V případě položky 
Dokumentace skutečného provedení stavby může být odpovídající výše 0,8 % 
celkových stavebních nákladů a v případě pol. Prostor pro Objednatele 0,3 % 
celkových stavebních nákladů. 

 
Z provedeného zkoumání výše jednotkových cen PAR položek je důvodné 

navýšení investorské ceny u pol. 17411Par - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE 
ZHUTNĚNÍM, 17511Par  - OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM. U pol. 17411 
doporučujeme navýšení na 430,- Kč/MJ a u pol. 17511 na 380,- Kč/MJ. 
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