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• Povinnosti při dokládání položkového rozpočtu stavby a čerpání se 
týkají pouze zakázek na stavební práce s předpokládanou 
hodnotou nad 6 mil. Kč bez DPH.

• U zakázek na stavební práce s předpokládanou hodnotou do 6 mil. 
Kč bez DPH je vhodné, aby příjemce doložil k žádosti o platbu 
čerpání v elektronické podobě (formát *.xls, *.xlsx). 

• Veškerá dokumentace k zakázce včetně dokumentace k rozpočtu 
se dokládá prostřednictvím modulu VZ do příloh k VZ.

• Dokumentace k žádosti o platbu včetně tzv. čerpání se ukládá do 
příloh k žádosti o platbu.

OBECNÉ POVINNOSTI



Kontrola před zahájením zadávacího/výběrového řízení (1. fáze kontroly VZ)

• Předložit položkový rozpočet stavby vypracovaný na základě ocenění výkazu 
výměr, který splňuje požadavky na strukturu a členění dle vyhlášky č. 
169/2016, v platném znění (případně vyhlášky č. 230/2012 Sb. u zakázek 
zadávaných podle ZVZ). 

• Položkový rozpočet stavby žadatel/příjemce předkládá ve formátu pdf a v 
elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené 
elektronické formáty jsou .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv 
uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro 
rozpočtování. Příjemce dokládá jak ocenění rozpočet, tak neoceněný výkaz 
výměr.

• Položkový rozpočet stavby musí být zpracován tak, aby položky byly navázány 
na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci 
nebo názvu je přípustná).

• Položkový rozpočet stavby žadatel/příjemce předloží jako jeden ucelený 
soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů 
(například profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně 
odkazujících na dílčí samostatné rozpočty.

Před zahájení zadávacího řízení



Kontrola před uzavřením smlouvy (2. fáze kontroly VZ)

• Předložit položkový rozpočet stavby z vítězné nabídky uchazeče. Nabídka 
musí být vypracována v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a musí 
odpovídat strukturou a členěním položkovému rozpočtu stavby. 

• Položkový rozpočet stavby z vítězné nabídky uchazeče žadatel/příjemce 
předkládá ve formátu formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro 
rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .unixml, .rts, .xc4, .utf, 
StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem 
softwaru pro rozpočtování.

Před podpisem smlouvy



Kontrola rozpočtu u změn smlouvy (4.-5. fáze kontroly VZ)

• Předložit souhrn cen a sumarizace plánovaných změn.

• Předložit odůvodnění přímého zadání dodavateli, který realizuje původní zakázku, 
s odkazem na ustanovení právního předpisu, který takový postup umožňuje; 
odůvodnění proč ke změně dochází z pohledu realizace stavebních prací 
a srozumitelný popis změny vč. specifikace použitých materiálů nebo technologií.

• Předložit ocenění změn v rozpočtu stavebních prací – podrobný položkový 
rozpočet změny vypracovaný ve shodné struktuře a formátu jako byl předložen 
vysoutěžený položkový rozpočet stavby. 

• Ocenění jednotlivých položek rozpočtu změny musí být provedeno v souladu se 
způsobem uvedeným v původní smlouvě na plnění zakázky. 

• Položkový rozpočet změny musí být předložen ve formátu pdf a v elektronickém 
výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou 
.unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je 
přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. 

Změny smlouvy



Kontrola rozpočtu u změn smlouvy (4.-5. fáze kontroly VZ)

• Předložit projektovou dokumentaci ke změnám v provádění stavebních prací, 
je-li relevantní.

• Předložit případné další dokumentace, prokazující oprávněnost přímého 
zadání dodavateli, který realizuje původní zakázku (např. odborné posudky, 
vyžadující provedení dodatečných stavebních prací).

• Předložit fotodokumentaci k předkládanému požadavku na změny v 
provádění stavebních prací. 

Změny smlouvy



Kontrola rozpočtu u změn smlouvy (4.-5. fáze kontroly VZ)

Postup v případě, že smlouva na plnění zakázky neobsahuje ujednání o způsobu 
ocenění změn v rozpočtu stavebních prací:

• prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu;

• pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním 
rozpočtu, použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy 
s aktuální cenovou úrovní; 

• pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním 
rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové 
soustavy nejblíže podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její 
výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

Změny smlouvy



Kontrola čerpání u žádosti o platbu

• Předložit soupis skutečně provedených prací, tzv. čerpání, a to formou 
výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu 
jako byl smluvní rozpočet stavby, případně jiný rozpočet odsouhlasený CRR.

• Nemá-li příjemce možnost vyhotovit tento elektronický výstup, vyplní údaje 
o čerpání dle skutečnosti podle jednotlivých faktur do dokumentu 
vygenerovaného zaměstnancem CRR s názvem „Čerpání“, který bude 
poskytnut žadateli na vyžádání ve formátu xls. 

Žádost o platbu



Podklad pro čerpání z Kros4



Podklad pro čerpání z RTS



• Podklad „Čerpání“, který žadatel od CRR obdrží, je excelovská tabulka s 
uzamčenými buňkami, umožňující vyplnit jen plnění.  Nedovoluje tedy změnit 
základní údaje vyplývající ze smluvního rozpočtu. 

• Žadatel vyplní údaje o čerpání dle skutečnosti podle jednotlivých faktur do 
dokumentu „čerpání“ a zašle jej jako přílohu k ŽoP nebo ZŽoP v nezměněném 
formátu xls. 

• Podklad se použije opakovaně pro jednotlivá fakturační období.

• Doporučujeme žadateli, poskytnout tuto tabulku / „čerpání“ zhotoviteli 
bezprostředně po podpisu smlouvy a trvat na jejím vyplňování již při fakturaci.

PRÁCE s podkladem pro čerpání



Děkuji za pozornost

Ing. Petr Bouška
Telefon: 381 670 031
Mobil: 703 186 860
E-mail: petr.bouska@crr.cz


