
Vážení přátelé, 
 

vybrali jste si dům z nabídky společnosti A-dům s.r.o. a projekčního ateliérů A-styl... Agáta 
 

Jedná se o nízkoenergetický rodinný dům s dispozicí 4+1 a užitnou plochou 102 m2. 
Orientační cena domu je 1.850.000,-Kč, tj. 2.127.500,-Kč vč. DPH 15%. 

Rodinný dům typu 'A-styl' 
 Katalogová cena domu, uváděná vesměs všemi dodavateli, je vždy velmi zavádějící. Proto ji v zásadě 
neradi používáme. Mluvme tedy o orientační ceně v úvodní nabídce, na kterou má vliv mnoho parametrů, které je potřeba 
znát a specifikovat. Až pak můžeme cenu specifikovat takřka přesně nebo s minimální odchylkou. Proto je cena vždy pouze 
orientační. 
Tímto si Vás dovolíme uvést do problematiky jednoduchým orientačním výpočtem pro tvorbu ceny, a to dvěma způsoby: 
a) podlahová plocha x 14.000-24.000,-Kč/m2 (záleží na užitých materiálech apod.) 
b) objem celkové stavby (v m3) x 5.000-6.000,-Kč/m3 

... proč to rozpětí? Vysvětlíme níže... 
 
Proto říkáme, že pro stanovení ceny je vždy lepší znát při Vašem zájmu typ stavby a rozsah vybavení, na základě kterého 
provedeme tzv. předběžný položkový rozpočet, kde jsou již nastaveny parametry, od kterých se budeme odrážet při 
komunikaci a můžeme pak parametry domů hýbat podle Vašich požadavků. 
 
Nejprve si řekneme, co základní cena obsahuje, resp. neobsahuje, a co všechno na ni má vliv... 
 
1) Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. osazení do pozemku v 6 provedeních (3 paré obdrží objednatel, 2 paré 
slouží pro účel stavby, 1 paré zůstává zhotoviteli k archivaci) 
2) Samotná stavba v rozsahu dle popisu základního provedení 
 
Cena stavby se může měnit dle následujících faktorů: 
 
a) nastavení skladeb konstrukcí, tj. tlouštěk izolací, tlouštěk stěn a následně i celých konstrukcí (Více o skladbách v 
dokumentech 'Dřevostavby a dřevokonstrukce' a 'Zděné stavby') 
b) založení domu... druh podloží má značný dopad na cenu základů 
c) výškový rozdíl pozemku a případná úprava základového založení stavby podle aktuálního zjištění místních poměrů, popř. 
provedení hydro-geologického průzkumu (základní cena je kalkulována s nerovností max. 150 mm výšky do rozměru + 2 
metry na každou stranu půdorysu domu 
d) délka přípojek veškerých sítí (voda, kanalizace, plyn, elektro - pokud jsou přítomny všechny) 
 - přípojky 4 x 10 metrů ... cca 35.000,-Kč (opět záleží na druhu terénu, hloubce a délce výkopu 
 - dodání, osazení a zprovoznění ČOV ... cca 65.000,-Kč 
 - umístění a osazení odpadní jímky (10 m3) ... cca 55.000,-Kč 
e) proti-radonové opatření - dle fyzicky provedeného radonového průzkumu 
f) podlahové krytiny v obytných pokojích (koberec, lino, plovoucí podlaha, atd.) ... od 450,-Kč/m2 u levnějších variant do cca 
1150,-Kč/m2 u dřevěných parket 
g) rozpětí cenových relací obkladů a dlažeb se pohybuje od 250,-Kč, ale i nad 1.000,-Kč za m2, cenu pak mění různé doplňky, 
listely, bombata, atd. 
h) komínové těleso  pro případné umístění krbu nebo krbových kamen ... cca 36.000-45.000,-Kč (pro výšku 7,5 m; dle typu 
topidla - krb, krbová kamna, peletková kamna,...) 
i) krb popř. krbová kamna - rozdíl podle velikosti a vzhledu. Provedení a zapojení by měla provést odborná firma, která na 
tuto činnost vystaví osvědčení, popř. revizi, která je vyžadována u kolaudace. 
j) kuchyňská linka vč. spotřebičů... naše firma dlouhodobě spolupracuje se společností Trio Hradec Králové, její dodávka však 
není podmínkou 
k) kryté stání pro auto o standardním rozměru 6 x 4 metru ... cca od 150.000,-Kč 
l) přístavba garáže nebo dílny (skelet s dostavěnou střechou) ... cca 170.000-200.000,-Kč 
 - při provádění samostatně - dle velikosti, vrata na el. pohon, atd. ... 250.000-300.000,-Kč 
m) u teras záleží na technologii provedení (zděná s dlažbou, zámková dlažba s palisádami, dřevěné terasy ze stavebního i 
tropického dřeva, apod.) 



a případné další změny a doplnění dle Vašich požadavků... (uvádíme nejčastější požadavky) 
- změna oken z plastových na eurookna nebo okna hliníková 
- probarvení fasádního povrchu domu 
- doplnění, změna nebo zesílení izolantu fasády 
- změna materiálu klempířských prvků střechy 
- změna druhu střešní krytiny za jinou, např. Bramac (betonová taška), Tondach (pálená taška), plechová krytina, šablony 
Cembonit, atd. 
- změna interiérových dveří a zárubní (obloukové, posuvné, zásuvné, apod.) 
- změna zařizovacích předmětů (např. závěsné WC, jiný typ van a umyvadel,...) 
- výběr jiných podlahových krytin 
- změna topení (vodní podlahové topení, elektrické, apod.) 
- probarvení maleb interiéru 
- změny a doplnění osazení elektroinstalací 
- rozšíření elektroinstalací pro satelitní příjem, PC, EZS, apod. 
- doplnění oplocení (pletivo, zděné betonové tvárnice, lícové cihly, atd.) 
- doplnění vrat a branek do plotu u vjezdu na pozemek 
- a další... 
 
A zde si Vám dovolíme doporučit vždy osobní schůzku s naší kanceláří z důvodu přesné specifikace Vašich požadavků a 
podle této pak postupně přikročit k dalším krokům, tj. ke zpracování přesnější kalkulace, tak zvaného Položkového 
rozpočtu, který bývá součástí Projektové dokumentace. 
 
Prakticky vše je možné ... je to pouze o komunikaci. 
Všechny výše uvedené změny a doplnění je vhodné rozmyslet před tvorbou samotné Projektové dokumentace u důvodu 
jejího zbytečného opravování a tím prodlužování termínu zhotovení. 
Doba výstavby našich domů je cca 4 až 7 měsíců. Záleží na velikosti domu, období výstavby (přes zimu má výstavba 
prodlevu) a na aktuálních klimatických podmínkách. 
Pro každou stavbu je zpracován orientační harmonogram průběhu prací. Veškerá komunikace je pak vedena v průběhu 
stavby na tzv. kontrolních dnech minimálně 1 x za 14 dní, resp. podle aktuálního stavu průběhu stavby a potřeb investora i 
zhotovitele. 
Financování stavby probíhá postupně dle skutečně provedených prací. Prostřednictvím našich spolupracovníků, finančních 
poradců, jsme Vám schopni zajistit financování hypotékou, úvěrem stavební spořitelny, a pod. 
Lenka Menoušková - tel.: +420 603 517 480 ... s důvěrou se můžete obrátit naším jménem. S radostí Vám poradí a pomohou 
vybrat ideální produkt pro Vaše potřeby. 
... V neposlední řadě si můžete projít reference na již námi realizované stavby (viz. samostatný list přílohou) 
 
Děkujeme za Váš projevený zájem o naše služby 
a těšíme se na další setání a případnou spolupráci s Vámi. 
 
 
   
 
 
 
 Stanislav Menoušek & kolektiv 
 květen 2014, Hradec Králové 
 


