
CVIČENÍ č. 2 

Místnost 53 m2 slouží jako hlavní obytná místnost, ve které se nachází 
kuchyňská linka, jídelní stůl i pohovka s televizí.   

V místnosti je nerovný povrch … ale pro vinyl na clicku to nevadí. V 
místnosti se neplánuje podlahové topení. 

V místnosti byla dosud laminátová – tzn. „plovoucí“ podlaha. Tu je třeba 
odstranit, je zastaralá, poničená, nemoderní. 

Stylově hledáme vzhled dřeva, jako prkna – alespoň 15 cm široká. 
Dřevodekor jako světlejší čokoláda. Určitě ne například medový dub – 
ne tolik teplá barevnost, spíš chladná. Též ne mnoho suků. Celkový 
dojem spíše elegantní, než rustikálně dřevorubecký. 

Vypracujte prosím odhad celkových nákladů vinyl na clicku v konkrétním dekoru 
konkrétního výrobku. Hledejte výrobky, které svým dekorem vyhoví požadavkům, 
specifikovaným výše. Pracujte s reálnými výrobky, které naleznete na internetu. 
Pošlete nám na ně webový odkaz, ve své práci uveďte jejich jméno / kódové 
označení a i jméno výrobce.  
. 

Hrubý výpočet náklad na produkt a pokládku podlahy 

ZAMĚŘENÍ 

Jaký prostor řešíme 

Jakou máme situaci 

Jak to pojmout  

stylově 

Zadání úkolu 

Nápověda 

Pokud budete uvažovat o ceně za likvidaci stávající podlahy samostatně, tak dejte do svých výpočtů částku 
40 Kč / m 2.  
  
Dle ustanovení § 48 zákona o DPH aplikujte sníženou sazbu daně – 15 % – tu lze uplatnit při poskytnutí 
stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro 
bydlení. 



CVIČENÍ č. 2 

Naznačení struktury, co vytvořit 

Pokud by Vámi zvolený výrobek stál 1 200 Kč / m 2, tak 53 x 1 200 = 63 600 
Kč.  
 
Ale to nemáme spočítané na celá balení. Je potřeba se podívat kolik metrů 
čtverečních je v jednom balení a napočítat potřebný počet balení.  
 
Též je dobré nakoupit s lehkou (asi tak 5%) rezervou.  
 
Dalších přibližně 200 Kč / m 2 stojí pokládka. 53 x 200 = 10 600 Kč.  
 
Celkem je to tedy kolem 74 200 Kč.  
 
V ceně zatím nebudeme chtít vidět náklady na lišty, ani manipulační či 
přepravní náklady.  
 
Pro ceny pokládky navštivte například tento web: 
https://podlahybim.cz/cenik/ 
 

https://podlahybim.cz/cenik/

