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ROZPOČTY A KALKULACE
Nový komunikační formát RTS
Výměnný formát dat *.RTS doporučujeme užít při komunikaci s ostatními účastníky stavební zakázky,
kteří užívají produkty RTS: RTS Stavitel+, BUILDpower, BUILDpower_S, INFOpower. Každý software
vyexportuje a naopak naimportuje právě takovou skupinu informací, kterou je schopen obsloužit.

Upozornění
podmínkou fungování formátu *.RTS jsou verze jednotlivých sw RTS vydaných v letošním
roce 2018.

Výskyty v ostatních rozpočtech
Rozšíření zobrazených hodnot o průměrnou, min. a max. cenu.

Účel užití
Informace jsou počítány ze skupiny zobrazených položek. Jejich množinu můžete definovat
pomocí stávajícího filtrováním přes sloupce (např. Datum a Zařazení).
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Popis pro rozpočtáře zapojen do vyhledávání
Další podstatná informace dostupná u položek RTS DATA je zapojena do jejich vyhledávání.

Přenos popisů položek z datové základny
Společný přenos popisů položek (vlastních i RTS) do rozpočtu.

Účel užití
Přenosem popisů položek do rozpočtu připravujete podklady pro jejich případný tisk nebo
export do elektronické formy.

Popis stavby, rozpočtu, dílu a položek
Sjednocení popisů a jejich přenos do tiskové podoby.

Účel užití
Zobrazením popisů, respektive jejich přenosem do tiskových výstupů můžete předejít
nedorozumění mezi investorem a dodavatelem např. v požadavcích na ocenění a
následném rozsahu dodávky.
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Export/import popisů do MS Excel (Položkový rozpočet dle stavebních
dílů)
Sjednocení přenosu popisů stavby, objektu, rozpočtu, dílu a položky do elektronické podoby.

Účel užití
V případě předání rozpočtu ve formátu MS Excel můžete obdobně jako v tištěné formě
rozšířit základní informace o popis zvolené úrovně a předejít tak nedorozumění mezi
investorem a dodavatelem. Při importu šablony, která obsahuje popisy, do systému
BUILDpower S pak dochází k jejich automatickému načtení.
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DATOVÁ ZÁKLADNA
Vyhledávání položek s vazbou na strom ceníků
Zobrazí se pouze ceníky u prací a agregací resp. obory u materiálů, které se týkají hledané informace.

Účel užití
Zadáním hledaného výrazu (text, číslo nebo jejich kombinace) zobrazíte ve stromu pouze
ceníky, kde se položka vyskytuje. Zobrazení napomáhá k výběru správné položky s vazbou
na ceník a způsob jejího užití např. položky s názvem „beton základový“ se vyskytují
v cenících 801-1 i 801-5. Vazba na konkrétní ceník však jednoznačně určuje způsob použití
položky.

Třídník OTSKP ŽS
Databáze agregovaných položek byla rozšířena o volně dostupný třídník stavebních konstrukcí a prací
železničních staveb.

Účel užití
Pro stanovení rozsahu prací železničních staveb použijte položky třídníku OTSKP ŽS.
V opačném případě vám budou cenové informace u položek vodítek pro jejich ocenění.
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SOUPISY PRACÍ – ČERPÁNÍ

Nový komunikační formát RTS
Výměnný formát dat *.RTS doporučujeme užit při elektronické komunikaci mezi investorem a
dodavatele stavebních prací. Formát podporuje přenos jednotlivých soupisů nebo variantu všech
soupisů vybrané stavby.

Upozornění
podmínkou fungování formátu *.RTS jsou verze jednotlivých sw RTS vydaných v letošním
roce 2018.

Zobrazení soupisu bez stavebních dílů
Rozšířená nabídka zobrazení soupisu položek bez členění do stavebních dílů.

Účel užití
Zvolte zobrazení Položky, setřiďte informace v seznamu položek podle sloupce Pořadí.
Výsledkem je možnost odepisovat podle pořadí zadaní položek v rozpočtu.
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Vytvoření dodatku
Vytvoření dodatků k rozpočtům na základě nedočerpaných (méněpráce) resp. přečerpaných položek
(vícepráce) v soupisu.

Účel užití
Při finálním vyrovnání smluvního rozpočtu a čerpaných položek využijte automatického
vytvoření dodatků na základě rozdílných hodnot množství oproti původnímu.

Součty hmotností za díly odepsaných položek
Zkompletování sumárních informací na úrovni stavebních dílů.

Účel užití
Označte všechny položky soupisu pomocí kláves Ctrl+A a na kartě Zobrazení vyberete volbu
Sbalit. Obratem získáváte rychlý přehled sumárních hodnot čerpaných položek, jako jsou:
Původní cena, Cena za čerpané období atd. a nově i Hmotnost.
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Zrušení tiskové sestavy Soupis o zbývajícím množství

Upozornění
Tuto sestavu nahrazuje tisk zjišťovacího protokolu s nastavením tisku:
Rozsah: Jen nevyčerpané položky a zaškrtnutí parametru Tisknout sloupec zbývá

10

POROVNÁNÍ ROZPOČTŮ A NABÍDEK
Vyhledávání v seznamu
Seznam porovnání byl doplněn o funkci vyhledávání.

Účel užití
Konkrétního porovnání vyhledáte prostřednictvím pole Hledat/klávesová zkratka (Ctrl+E).
Zadejte název nebo jen část hledaného řetězce a potvrzením volby vyhledání se vám
zobrazí požadovaná skupina záznamů. Tento způsob vyhledávání lze kombinovat
s filtrováním sloupců např. Filtr sloupce Vytvořil + hledaný řetězec
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Zobrazení technických popisů
Karta Zobrazení nově obsahuje volbu Technické názvy, která umožňuje zobrazit informace z CS RTS
DATA s vazbou na vyhlášku 169/2016 Sb. k zákonu o veřejných zakázkách.

Účel užití
Zobrazením technických názvů využijete například při formální kontrole předloženého
soupisu prací, dodávek a služeb zpracovaného projektantem. Rozdílové údaje jsou barevně
zvýrazněny a formou protokolu změn umožňují rychlou reakci směrem ke zpracovateli.

Minimální cena:
Zobrazením sloupce Minimální cena rozšiřujeme rozsah dostupných informací o seznam nejnižších
nabídkových cen. U každé ceny je uveden i její dodavatel

Účel užití
Investor nebo dodavatel stavby může použít tuto hodnotu jako “ideální cenu“ pro jednání
s potencionálními dodavateli / subdodavateli.
Aktuálně tedy můžete v základním zobrazení vedle sebe vidět až 5 cenových hladin:
-

jednotlivých nabídek
kontrolního rozpočtu
vybranou cenovou hladinu RTS DATA (např.2017/I)
cenu průměrnou
cenu minimální
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Spárované položky
Seznam předefinovaných filtrů byl rozšířen o volbu Spárované položky tj. položky propojené s CS RTS
DATA. Tento je inverzní k filtru Nespárované položky.

Účel užití
Při posuzování předložené nabídky mohou být informace o spárovaných /nespárovaných
položkách s RTS DATA jednou z veličin pro její další zpracování. Filtry jsou však aktivovány
pouze v případě, kdy porovnání obsahuje Kontrolní rozpočet. Prostřednictvím karty
Porovnání / Vlastnosti jej vytvoříte:
1) změnou zařazení vybraného rozpočtu v porovnání, ikona Změna zařazení
2) vytvořením kopie stavby (automatické provázání s RTS DATA, nastavení zařazení
na hodnotu kontrolní), ikona Přidat kontrolní rozpočet

.
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