
                                                              
 
Od projektu ke kalkulaci, od kalkulace k rozpočtu I. 
aneb Vyplatí se umět správně počítat?  
O rozdílu mezi kalkulací a rozpočtem. O možné spolupráci mezi projektantem a realizátorem při 
stanovení  ceny/hodnoty projektu a realizace. O tom, jaké skutky můžeme páchat v důsledku špatné či 
dobré ceny.  

 
Workshop především pro začínající projektanty a rozpočtáře v oboru zahradně-krajinářské tvorby, a také pro 
všechny, které zajímá ekonomická stránka podnikání v oboru ZAKA. 
 

Vložné:   990,- Kč + 21% DPH – členové Svazu zakládání a údržby zeleně, studenti (věk do 26 let) 
             1 450,- Kč + 21% DPH – ostatní 
 

Lektoři: 
Rostislav Ivánek – spolumajitel zahradnické realizační firmy, autor odborných článků o kalkulacích do časopisu 
INSPIRACE (od roku 2008) 
Ing. Jana Ivánková – danou problematikou se zabývala již na studiích a pokračuje v ní i ve své profesní kariéře 
v rodinné zahradnické firmě 
 

Program: 
09.00–09.30 Prezence účastníků 
09.30–11.15  Výukový blok I – přednáška a diskuze:  

Obsah: základní pojmy a základní postupy - projekt, kalkulace, cenová položka, položkový rozpočet, ceník, diskuze a 

dotazy k předneseným tématům  

11.15–11.30 Přestávka na kávu 

11.30–13.00  Výukový blok II – praktický workshop:  

Obsah: ukázka ocenění jednotlivé položky, zhotovení jednoduchého rozpočtu, diskuze a dotazy   

13.00–13.30  Přestávka na pracovní oběd (zajištěn bude v místě konání workshopu) 

13.30–15.30  Výukový blok III – praktický workshop ve skupinách:  

obsah: vytvoření kumulované cenové položky (výsadby včetně následné péče), diskuze a dotazy  

15.30–16.00  Závěrečná diskuze a zhodnocení  

 
Naplnění všech bodů programu závisí také na aktivitě účastníků a jejich ochotě zapojit se do práce ve skupinách. 
 

DŮLEŽITÉ:  Máte-li k dispozici Katalog popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS  823–1 Plochy a úprava území 
v tištěné nebo elektronické podobě, (byť staršího data), vezměte si jej s sebou. 
 
Uzávěrka přihlášek je 10.11. 2018, počet míst je omezen. Přihláška je k dispozici elektronicky na www.szuz.cz.  
Vložné zahrnuje odborný program, coffeebreak a jednoduchý oběd. 
Přihlášením na akci akceptuje účastník obchodní podmínky SZÚZ.  Změna programu vyhrazena. 

http://www.szuz.cz/

