
1. Doprava
Doprava segmentů domu (nadměrného nákladu) v dotované ceně 60.000 Kč včetně DPH na

pozemek klienta.



2. Zemní práce
Vytýčení objektu do 120 m2 v terénu.

Hloubení nezapažených rýh do šíře 50 cm.

Základové pasy, základová deska . Doúčtování nad základní cenu je vždy prováděno individuálně

dle svažitosti pozemku a jeho geologického složení - (cenový rozdíl nad základní cenu např. při vyšší

než 3% svažitosti pozemku anebo při technologicky náročném zpracování geologického podloží

bude doúčtován jako příplatek k ceně domu).



3. Skladba podlahy
Plovoucí podlaha do 450 Kč/m2 včetně základních lišt.

Mirelon 2 mm.

EPS podlahový 200 mm

Betonový potěr dle podlahového topení 50 mm.

Případně podlahové topení dle zvoleného řešení energetického štítku.

4. Obvodová stěna 
Silikonová omítka bílá barva (zrnitost 1 mm).

Penetrační nátěr.

Armovací tkanina s tmelem 2 mm.

Polystyren 140 mm.

OSB anebo Rigistabil deska dle požadavku ČSN (10 mm).

Modulová skladba obvodové stěny (trámy 140 mm x 60 mm, tepelná izolace, parotěsná izolace).
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SDK předstěna - sádrokartonový obklad protipožární 12,5 mm.

Penetrace.

Bílá malba.

Základový pas - Marmolit (kompaktní).

5. Vnitřní stěny nenosné (dělicí příčky) 125 mm
Oboustranné opláštění sádrokartonem 12,5 mm.

Plechový profil "UD" montážní.

Plechový profil "CD" montážní.

Protihluková izolace 80 mm.

Penetrace.

Bílá malba.

6. Vnitřní - nosné stěny
Modulová skladba vnitřní nosné stěny (trámy 140 mm x 60 mm, protihluková izolace 80 mm).

SDK předstěny - sádrokartonový obklad protipožární 12,5 mm.

Penetrace.

Bílá malba.

7. Skladba podlahy v obytném prostoru
Podlahová krytina - plovoucí podlaha do 450 Kč/m2 včetně základních lišt.

Materiál Mirelon 2 mm.

Modulová skladba stropu - příhradové vazníky.

SDK podhled - obklad sádrokartonovým panelem protipožárním 12,5 mm.

Penetrace.

Bílá malba.

8. Střecha a střešní krytina
Střešní krytina - odlehčená betonová taška KM Beta v základní barvě červená matová a černá

matová.



Sbíjené příhradové vazníky.

Difúzní folie 135 g.

9. Okapy a svody
Pozinkovaný plech.

Svody budou ukončeny v úrovni horní hrany podlahy v přízemí.



10. Okna a balkonové dveře
Oboustranně bílá plastová okna či dveře s izolačním trojsklem a tepelným rámečkem jednokřídlá.

Celoobvodové kování s funkcí otevírání a sklápění.

Venkovní parapety - pozinkovaný plech.

Vnitřní parapety - bílý plast.

11. Vchodové dveře
Bílé plastové s částečnou (1/3 plochy) skleněnou výplní - (termoizolační dvojsklo s tepelným

rámečkem) v ceně 22.000 Kč včetně DPH - (cenový rozdíl nad 22.000 Kč bude doúčtován jako

příplatek k ceně domu).



Tříbodový uzavírací mechanismus s bezpečnostním štítkem.

12. Vnitřní dveře
Foliované včetně obložkových zárubní v ceně do 4.500 Kč včetně DPH dle Vašeho výběru (cenový

rozdíl nad 4.500 Kč bude doúčtován jako příplatek k ceně domu).



13. Schody do podstřešního prostoru
Půdní výlez se skládacími schody v ceně 5.500 Kč včetně DPH.

14. Elektroin stalace 
Kompletní montáž elektro rozvodů.

Elektro rozvaděč v kapacitě rozsahu normované instalace se dvěma volnými pozicemi.

Instalace dle základního rozsahu norem ČR.

15. Samostatné WC
1 ks světelný vývod.

1 ks vypínače.

1 ks ventilátor v případě, že v místnosti není otvíratelné okno.

16. Koupelna přízemí (v případě kombinace s WC)
1 ks světelný vývod.

1 ks vypínače.

2 ks zásuvek.

1 ks ventilátor v případě, že v místnosti není otvíratelné okno.



17. Obývací pokoj
1 ks světelný vývod.

2 ks vypínače.

4 ks zásuvek.

1 ks chráničky včetně instalační krabice pro anténní přívod.

18. Kuchyň včetně jídelního koutu
2 ks světelných vývodů.

2 ks vypínače.

4 ks zásuvek.

19. Spíž - technická místnost
1 ks světelný vývod.

1 ks vypínače.

1 ks zásuvka.

20. Pokoje - pracovny - šatny
1 ks světelný vývod.

1 ks vypínače.

2 ks zásuvek.

21. Hala
1 ks světelný vývod.

1 ks zásuvky.

1 ks vypínač.

22. Domovní vchod
1 ks světelný vývod venku - příprava pro světlo s čidlem.

23. Příprava na terasu
1 ks světelný vývod.

2 ks vypínač schodišťový - uvnitř a venku.

1 ks zásuvky.

24. Další informace k elektroinstalaci
Vývody na světla jsou ukončeny svorkou dle platných ČSN.



Provedení "Klasik" - ABB.

Elektro rozvody v mědi.

2 ks požárních hlásičů (1x pro bungalov).

25. Energetický štítek
V ceně domu je řešení energetického štítku v hodnotě 200.000 Kč včetně DPH.

Komín nerezový s vnitřním průměrem 160 mm s přípravou pro krbová kamna včetně kominického

výlezu a komínové lávky (dle navrženého řešení).



Pod dlažbou elektrická temperace (koupelna).

26. Sanitární instalace - kompletní montáž
Rozvod studené a teplé vody od hlavního uzávěru v domě resp. od ohřívače až k místu odběru je

proveden systémem Alpex.



1 ks venkovní odběrné místo s 1/2'' ventilem a uzavíracím ventilem ("kemper") pro možnost uzavření a

vypuštění v zimním období.



Rozvod kanalizace je proveden z HT potrubí a začíná v místě napojení v úrovni horní hrany podlahy

v přízemí.



27. Ohřev TUV
Ohřev TUV je prováděn elektrickým bojlerem svislým o objemu 150 litrů v ceně 8.700 Kč včetně

DPH.



28. Koupelny - kompletní montáž sanitárních objektů
1 ks vana s plastovým krytem v ceně do 5.000 Kč včetně DPH dle Vašeho výběru (cenový rozdíl nad

5.000 Kč bude doúčtován jako příplatek k ceně domu).



1 ks baterie vanová v ceně do 1.000 Kč včetně DPH dle Vašeho výběru (cenový rozdíl nad 1.000 Kč

bude doúčtován jako příplatek k ceně domu).



nebo řešení 1 ks sprchového koutu v ceně do 6.000 Kč včetně DPH dle Vašeho výběru (cenový

rozdíl nad 6.000 Kč bude doúčtován jako příplatek k ceně domu).



nebo 1 ks baterie sprchová v ceně do 1.500 Kč včetně DPH dle Vašeho výběru (cenový rozdíl nad

1.500 Kč bude doúčtován jako příplatek k ceně domu).



1 ks umyvadla v ceně do 2.000 Kč včetně DPH dle Vašeho výběru (cenový rozdíl nad 2.000 Kč bude

doúčtován jako příplatek k ceně domu).



1 ks baterie umyvadlová v ceně do 750 Kč včetně DPH dle Vašeho výběru (cenový rozdíl nad 750 Kč

bude doúčtován jako příplatek k ceně domu).





29. WC
1 ks WC v ceně do 3.000 Kč včetně DPH dle Vašeho výběru (cenový rozdíl nad 3.000 Kč bude

doúčtován jako příplatek k ceně domu).



30. Vnitřní povrchové úpravy
Dlažba v koupelně a na WC v ceně do 400 Kč/m2 včetně DPH (cenový rozdíl nad 400 Kč/m2 bude

doúčtován jako příplatek k ceně domu).



Obklad v koupelně a na WC v ceně do 350 Kč /m2 včetně DPH do výše 2.000 mm (WC do 1.200

mm) dle Vašeho výběru (cenový rozdíl nad 350 Kč/m2 bude doúčtován jako příplatek k ceně domu).



31. Rozpočet - studie
Rozpočet v ceně 1.500 Kč - NENÍ součástí ceny domu a neodečítá se při závěrečném vyúčtování.

Studie v ceně 7.500 Kč - NENÍ součástí ceny domu a neodečítá se při závěrečném vyúčtování.

32. Všeobecné informace
Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v pojmenování dodávky jako: "na

klíč".



Provedení stavby je v souladu s normami EU a předpisy ČSN.

Materiály a výrobky mají příslušnou certifikaci a nezávadnost.

33. Dokumentace
Revizní zkoušky a protokoly o potřebných příslušných revizních zkouškách a prohlídkách zařízení.

Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků.

Montážní a stavební deníky.

Tlakové zkoušky potrubí.

Záruční listy naší společností zabudovaných výrobků a komponentů.

Návod na údržbu domu.

Předávací protokol.

Manuál údržby domu.

Vysvětlení některých pojmů

Zhotovením stavby se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních a montážních prací a

konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,

dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné v rozsahu projektové dokumentace realizace

dodávky v základním provedení. Vše plně v souladu s příslušnými normami ČSN.





Odeslat

Napojením na IS (inženýrské sítě) - v případě dodávky IS naší společností - (elektro, splašková

kanalizace, dešťová kanalizace, voda, plyn, kabelová TV atd.) se rozumí spojení přivedených IS v

místě nápojného bodu, který je definován horní hranou vnitřní podlahy domu v 1.NP (přízemí) dle

projektové dokumentace.



Rozsah dodávky komponentů a technologických celků, je definován projektovou dokumentací.

Cokoliv uvedeného v projektové dokumentaci, co není obsaženo v seznamu materiálů, komponentů

a technologických celků, není součástí dodávky "na klíč" (např. terasa, veranda, venkovní schodiště,

přístřešky, pergoly, zpevněné plochy, apod.).



Jinými slovy - VŠE CO JE ZDE UVEDENO, JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY DOMU "Na klíč".

Cokoliv zde NENÍ UVEDENO, NENÍ součástí dodávky domu "Na klíč". 

Závazný rozsah dodávky je vždy s klientem konzultován při vypracování Smlouvy o dílo a

je definován ROZPOČTEM, který je nedílnou součástí SMLOUVY O DÍLO.

DOTAZY K ROZSAHU DODÁVKY

Jméno a příjmení

E-mail

Telefonní číslo

Vybrat (možno i více možností)

Kontaktujte mě telefonicky

Kontaktujte mě e-mailem

Dotaz k rozsahu dodávky

https://renta-trend.webnode.cz/katalog-domu/


Zpět na KATALOG DOMŮ 

https://renta-trend.webnode.cz/katalog-domu/


V dodávce dle Smlouvy o dílo není obsaženo

Přivedení veškerých IS (inženýrských sítí) včetně napojení na vnitřní rozvody - (elektro, splašková

kanalizace, dešťová kanalizace, voda, plyn, kabelová TV atd., včetně příslušenství) z nápojného bodu

IS (na hranici pozemku apod.) k nápojnému bodu, který je definován horní hranou podlahy v 1.NP

(přízemí) v místě napojení na vnitřní rozvody dle projektové dokumentace.



Všechny výkony, které jsou nutné z hlediska připojovacích podmínek příslušného rozvodného

závodu, nejsou obsaženy v dodávce a jedná se výhradně o záležitost klienta.



Veškeré výdaje spojené s kolaudačními poplatky a stavebním povolením, hradí klient sám.

Součástí dodávky není vodoměr, ani další zařízení na úpravu tlaku a kvality vody.

Součástí dodávky není sběrná nádrž, revizní šachty ani potrubí pro dešťovou kanalizaci.

Inženýring (obstarání práva výstavby - stavebního povolení) není v ceně domu.

Studie a rozpočet není v ceně domu.

Projektová dokumentace není v ceně domu.

Zásadní a rozsáhlé dispoziční a jiné změny (takové, které například ovlivní statický výpočet apod.)

projektové dokumentace katalogového domu nejsou v ceně domu.



V ceně domu nejsou okrasné prvky (obklady apod.) vyobrazené na vizualizacích - vizualizace mají

pouze ilustrační a informativní charakter.



V ceně domu nejsou na studiích naznačené terasy.

V ceně domů nejsou zpevněné plochy ani ploty či brány a branky anebo schody.

Jednoduše řečeno

Postavíme Vám dům v rozsahu stanoveném dodávkou dle Smlouvy o dílo na námi

připravené základy a napojíme ho na Vámi přivedené a zhotovené inženýrské sítě v
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Odeslat

 CO NENÍ V CENĚ - stáhnout

Zpět na KATALOG DOMŮ 

nápojném bodu, který je definován horní hranou podlahy v 1.NP (přízemí) dle projektové

dokumentace.

ZJISTĚTE PŘESNĚ CO JE A CO NENÍ V CENĚ

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

Vybrat možno i více možností

Kontaktujte mě telefonicky

Kontaktujte mě e-mailem

Zpráva



https://54d7594cac.clvaw-cdnwnd.com/4b7fd82ced43fabad6de520d32116575/200000185-c2afac2afe/CO%20NEN%C3%8D%20V%20CEN%C4%9A%20__%20RENTA%20TREND.pdf?ph=54d7594cac
https://renta-trend.webnode.cz/katalog-domu/
https://renta-trend.webnode.cz/katalog-domu/


V zásadě lze konstatovat, že jsme v rámci dodávky limitovaní pouze délkou řízení na
stavebním úřadě, neboť kontinuitu jednotlivých operací zajišťuje naše úzká spolupráce se
všemi realizačními složkami, počínaje kooperací s bankami, inženýringem, subdodavateli

(kuchyně, koupelny, dveře atd.) konče. Z tohoto důvodu se termín předání domu vždy
stanovuje od chvíle převzetí staveniště, které přichází vždy až po obdržení práva výstavby

anebo stavebního povolení.

V následujících řádcích Vám nastíníme průběh celé realizace domu našich klientů a všech úkonů s

tím spojených.



Jakkoliv se Vám to bude zdát složité a obsažné, není třeba se obávat, neboť kontinuitu jednotlivých

operací a úkonů zajišťujeme v rámci komplexního klientského servisu a to s minimální účastí klientů

abychom šetřili Váš čas, energii a v neposlední řadě i nervovou soustavu, která by mohla být

podrobována značnému zatížení z administrativních požadavků agendy okolo úspěšného vyřízení

všech náležitostí spojených s realizací.



Pro úplnost uvádíme, že veškeré konzultace (toto neplatí pro samotný inženýring, poplatky spojené s

řízením na místně příslušném stavebním úřadě a úřadech s řízením spojených, na studii a rozpočet a

na projektovou dokumentaci, která je nedílnou součástí zmíněného řízení na stavebním úřadě)

nejsou nijak zpoplatněné.



Výstavba rodinného domu vyžaduje mnoho úkonů, které jsou ze zákona nezbytné, ale i těch

ostatních, jejichž účelem je definice veškerých dostupných a přípustných atributů domu. Z tohoto

důvodu tedy udržujeme s klienty kontakt v rozsahu nezbytném pro jejich stanovení a zapracování do

projektové, potažmo výrobní dokumentace. Naše technologie sebou nese specifika (stejně jako

každá jiná), které je třeba vždy zohledňovat a to jak v kontextu intencí zákona, tak v kontextu

rozpočtu klienta.



Jednoduše řečeno - cílem klienta i naším cílem je realizace výstavby domu za podmínek, které

budou vyhovovat požadavkům obou stran. Z tohoto důvodu tedy jednání s klienty a komplexnímu
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klientskému servisu přikládáme velký význam, tedy stejný, jako kvalitě našeho produktu.

Co tedy bude následovat, pokud se dohodneme na spolupráci?

Prvotní kontakt - bez poplatku.

Rekognoskace pozemku a prvotní korekce katalogového projektu - bez poplatku. Ve skutečnosti

jde o zjištění místa výstavby - nutné pro zjištění přístupnosti na pozemek - a diskuzi o případných

změnách katalogové studie domu.



Zpracování studie katalogového domu a její dodání - 7.500 Kč - dodáno po proplacení faktury do 7

dnů (není součástí ceny domu). Studie je nezbytnou a neoddělitelnou součástí realizace a

veškerých iniciačních úkonů při jednání s bankou, místně příslušným Stavebním úřadem a partnery.



Zpracování položkového rozpočtu a jeho dodání - 1.500 Kč - dodáno po proplacení faktury do 7 dnů

(není součástí ceny domu). Rozpočet je nedílnou a neoddělitelnou součástí realizace a jednání s

bankou, potažmo přesnou definicí rozsahu dodávky, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.



Dodání návrhu Smlouvy o dílo a technická specifikace použitých materiálů s rozsahem dodávky -

bez poplatku.



Jednání s bankou o financování (vypracování komplexních relevantních podkladů) - bez poplatku. K

podpisu Smlouvy o dílo vyzveme klienta vždy až teprve poté, kdy je zcela zřejmé, že klientovi bude

schválená hypotéka, která je v plném souladu se zněním Smlouvy o dílo. Tímto opatřením chráníme

klienta před náklady, které mohou vzniknout případným nesplněním kumulativních podmínek

obsažených ve Smlouvě o dílo, které může zapříčinit banka a to speciálními (předem

nedefinovatelnými) podmínkami čerpání úvěru. Z tohoto důvodu tedy doporučujeme svěřit

zprostředkování hypotéčního úvěru našim specialistům, kteří dokáží garantovat nejen kontinuitu

jednotlivých operací, ale především akceptaci smluvních podmínek, které jsou zakotvené ve

Smlouvě o dílo. Pokud se klient rozhodne i přes toto doporučení vyřizovat hypotéční úvěr sám

anebo prostřednictvím třetí osoby, která není akreditovaným finančním poradcem společnosti RENTA

TREND, vystavuje se riziku nedodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, nikoliv z příčiny zavinění

společnosti RENTA TREND.



Projektová dokumentace v rozsahu pro řízení na místně příslušném stavebním úřadě - 75.000 Kč -

(není součástí ceny domu). Projektová dokumentace je nedílnou součástí realizace dodávky.



Inženýring - 28.000 Kč (včetně všech náležitostí prp připojení ČEZ - EON) - zahájen ihned po

proplacení faktury - rozsah inženýringu je obsahem přílohy (zajistí podklady pro vypracování

kompletní projektové dokumentace, která bude součástí řízení na stavebním úřadě + vyřídí stavební

povolení) - klient si může zajistit sám, ale v takovém případě negarantujeme zcela efektivní kontinuitu

spolupráce, neboť může dojít k nechtěnému a nežádoucímu prodloužení přípravné fáze realizace -

(Není součástí ceny domu ve Smlouvě o dílo, tedy se neodečítá při závěrečném vyúčtování).

Veškeré poplatky spojené se získáním podkladů pro vypracování projektové dokumentace, která je

součástí stavebního řízení a poplatky spojené se samotným řízením na místně příslušném Stavebním

úřadě, hradí klient sám a nejsou součástí inženýringu ani dodávky definované ve Smlouvě o dílo.





Inženýring může být (fakultativní rozhodnutí banky) účelovou nákladovou položkou, kterou lze

zapracovat do rozpočtu pro banku.

Podpis Smlouvy o dílo. Smlouva o dílo obsahuje vždy jen a pouze katalogovou cenu domu. Veškeré

ostatní korekce oproti typovému řešení domu, který je předmětem Smlouvy o dílo, jsou vždy

naceněny zvlášť a taktéž fakturovány jako VCP "vícepráce" a VCN "vícenáklady". Všechny tyto

položky mohou být (fakultativní rozhodnutí banky) účelovými nákladovými položkami, které lze

zapracovat do rozpočtu pro banku.



V tomto mezidobí dojde ke schůzce s architektem a stvrdí se rozsah dodávky a změn oproti

katalogovému provedení domu. Schůzka je bez poplatku. Zpoplatněné jsou pouze korekce

typového projektu dle ceníku, který je obsahem přílohy (rozpočet). Korekce mohou být (fakultativní

rozhodnutí banky) účelovou nákladovou položkou, kterou lze zapracovat do rozpočtu pro banku. 



Dále je zapotřebí kontaktovat partnery a vyjednat, zkompletovat (schválit) a potvrdit objednávku -

budou vám vyčísleny veškeré "vícepráce" a "vícenáklady", tyto fakturovány zvlášť a po jejich uhrazení

bude zapracovaná dokumentace dodaná partnery do výrobních plánů a bude provedena

objednávka a provedena realizace. Všechny tyto položky mohou být (fakultativní rozhodnutí banky)

účelovými nákladovými položkami, které lze zapracovat do rozpočtu pro banku. Totéž se týká

výstavby a budování veškerých IS, včetně dešťové kanalizace a ostatních prací okolo domu, které

jsou neoddělitelnou součástí projektové dokumentace v rozsahu pro stavební řízení na místně

příslušném Stavebním úřadě, které vychází dle zákona z regulativů zmíněného Stavebního úřadu a

obce. Všechny tyto položky mohou být (fakultativní rozhodnutí banky) účelovými nákladovými

položkami, které lze zapracovat do rozpočtu pro banku.



Po obdržení práva výstavby bude převzato staveniště a do 25 (betonové celky mají dle normy ČSN

svojí potřebnou dobu na vyzrání) dnů budou na pozemku stát vybudované základy (v ceně domu).

Cenu základů nikdy nelze předem přesně definovat, neboť se odvíjí od faktorů spjatých s místem

výstavby, tedy například s geologickým podložím, svažitostí, rozsahem stávajících sítí na pozemku

apod. Veškeré "vícepráce" a "vícenáklady" nad dotovanou cenu jsou účtovány zvlášť. Všechny tyto

položky mohou být (fakultativní rozhodnutí banky) účelovými nákladovými položkami, které lze

zapracovat do rozpočtu pro banku.



Po obdržení práva výstavby či stavebního povolení bude také objednán materiál na dům a ihned po

jeho dodávce jsou na hale prováděny práce na domě klienta. To vše závisí na připsání tranší dle SoD

(smlouva o dílo) ve prospěch účtu naší společnosti.



S klienty konzultujeme POSLEDNÍ změny projektu, které nemají vliv na statiku a případně se s nimi

scházíme na hale pro zakreslení například dalších zásuvek apod.



Do 40 - 70 dnů je převezen dům na pozemek (dle složitosti a velikosti domu).

Do 20 - 50 dnů finalizace (dle složitosti a velikosti domu).

Předání ke kolaudaci.

UPOZORNĚNÍ

Vše výše uvedené má dva společné jmenovatele:



Odeslat

Vyšší  moc - například bývalá pandemická opatření Vlády České republiky apod. objektivně a bez přičinění

zhotovitele a jeho subdodavatelů, znemožní resp. může znemožnit plnění harmonogramu. Pokud například

subdodavatel oken oznámí, že je jeho podnik v karanténě po dobu 10 dní a dojde tudíž ke zpoždění

dodávky, nelze tuto prodlevu přičíst na vrub naší společnosti. Tyto okolnosti jsou klientům vždy oznámeny

ihned po jejich zjištění a jsou zapsány ve SD (stavební deník). Toto se týká například i karanténních či jiných

opatření, které pramení z nařízení Vlády České republiky, ale za zásah Vyšší moci lze považovat i povodně,

požáry apod. 

Klimatické podmínky - technologické postupy mají svojí normu ČSN - tedy například doporučenou teplotu,

nepřípustnost deště při instalaci apod. Stejně tak mohou být nesjízdné silnice kdekoliv po trase ke

staveništi anebo je například velké horko na realizaci fasády. Toto vše je opět pečlivě zaznamenáváno do

stavebního deníku, klient je s takovými okolnostmi vždy seznámen a je s ním jednáno o korekci HMNG

(harmonogramu).

Vyšší moc

Klimatické podmínky

ZÍSKEJTE INFORMACE K POSTUPU REALIZACE

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

Vybrat možno i více možností

Kontaktujte mě telefonicky

Kontaktujte mě e-mailem

Zpráva



Zpět na KATALOG DOMŮ 

https://renta-trend.webnode.cz/katalog-domu/


Rozpočet - 1.500 Kč + DPH - není v ceně domu.

Rozpočet lze považovat za výchozí informaci nejen pro banku

(banky vždy vyžadují rozpočet) a klienta, ale také pro naší

společnost, neboť v průběhu realizace dochází z cca 95% případů ke

korekcím dodávky.



V rozpočtu jsou tedy zapracovány nadstandardní požadavky klienta

a s tím související vícepráce a vícenáklady.



Rozpočet slouží k dokonalé kontrole financování a je závazný pro

obě zúčastněné strany.



Studie - 7.500 Kč + DPH - není v ceně domu.

Studii lze považovat za výchozí "výkres" nejen pro banku a klienta, ale

také pro naší společnost, neboť v průběhu realizace dochází z cca 95%

případů ke korekcím dodávky.



Ve studii jsou zapracovány nadstandardní požadavky klienta s tím

související dispoziční a jiné změny. Studie navíc slouží ke kontrole

provedených změn, neboť je aktualizovaná průběžně.



Naše studie je v provedení, které u bank akreditovaných ČNB supluje

legitimní projektovou dokumentaci, kterou většina bank požaduje pro

řízení o hypotečním úvěru. 



ZJISTĚTE PODROBNOSTI K ROZPOČTU A STUDII

Jméno a příjmení

RENTA TREND

JSME S VÁMI JIŽ 21 LET

https://renta-trend.webnode.cz/katalog-domu/
https://renta-trend.webnode.cz/katalog-domu/
https://renta-trend.webnode.cz/home/
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Zpět na KATALOG DOMŮ 

E-mail

Telefon

Vybrat možno i více možností

Kontaktujte mě telefonicky

Kontaktujte mě e-mailem

Zpráva

https://renta-trend.webnode.cz/katalog-domu/


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ REALIZACE
VÝSTAVBY - není součástí ceny domu

Cena projektové dokumentace: 75.000 Kč + DPH

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO ŘÍZENÍ NA

STAVEBNÍM ÚŘADĚ (dále jen "projekt") je pochopitelně nezbytností,

která patří k nejdůležitějším prvkům celé realizace.

Projekt je výchozím podkladem pro jednání na místně příslušném

Stavebním úřadě, ale je také Alfou i Omegou pro všechny pracovní

složky, které se na realizaci díla podílí.

V neposlední řadě z něj vychází i tzv. "pracovní výkres", do kterého se zaznamenávají veškeré další dílčí

korekce, ale co je nejdůležitější - přizpůsobí se technologii naší společnosti.

Mnoho klientů se domnívá, že zkrátka "objednají" projekt a... JE TO! 

Omyl, není tomu tak...

Pro samotný projekt je zapotřebí splnit náležitosti stanovené velice rigorózně zákonem, tedy například

předložit:

A další "maličkosti"...

Průzkumy definované v regulativech konkrétního místně příslušného Stavebního úřadu.

Vyjádření definovaná v regulativech konkrétního místně příslušného Stavebního úřadu.

Projekty a umístění stávajících sítí.

Výškopis v digitálním formátu.

RENTA TREND

JSME S VÁMI JIŽ 21 LET

https://renta-trend.webnode.cz/katalog-domu/
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Z uvedeného je patrné, že je stavitel (klient) již v prvotní fázi zahnán do sítě byrokracie, která sice není

"smrtelná" v pravém slova smyslu, ale dokáže dobu výstavby velmi značně prodloužit a úměrně s tímto i

prodražit.

Nejen z tohoto důvodu naše společnost doporučuje PROFESIONÁLNÍ INŽENÝRING, neboť samotné

stavební řízení je mnohonásobně složitější...

Geodetické zaměření pozemku - 6.500 Kč včetně DPH - není součástí ceny domu ani projektu.

Měření o radonu - 5.500 Kč včetně DPH - není součástí ceny domu ani projektu.

Inženýrsko-geologický průzkum - 9.950 Kč včetně DPH - není součástí ceny domu ani projektu.

Hydrogeologický průzkum - 9.100 Kč včetně DPH - není součástí ceny domu ani projektu.

Podklady od správců sítí o nápojných bodech (elektro, voda, kanalizace) - 3.000 Kč včetně DPH -

není součástí ceny domu.



Regulativa obce (jejich posouzení a definice konsenzu se záměrem klienta) - 600 Kč včetně DPH -

není součástí ceny domu.



Výpočet a technická zpráva pro vyjmutí ze ZPF - 4.000 Kč včetně DPH - není součástí ceny domu

ani projektu.



Pedologický průzkum (pokud se vyjímá ze ZPF) - 3.500 Kč včetně DPH - není součástí ceny domu

ani projektu.



Studie domu dle představ investora s podpisem.

Osazení domu na pozemek.

Stavební část domu.

Statický výpočet základů.

Elektroinstalace v základu dle norem ČSN.

ZTI (zdravotechnika) v základu.

Požární zpráva.

PENB (průkaz energetické náročnosti budovy - "energetický štítek").

Výpočet tepelných ztrát.

Zpevněné plochy okolo domu.

Elektro přípojka.

Splašková kanalizace.

Dešťová kanalizace.

Přípojka vody.

Vyjmutí ze ZPF - v případě, že je zákonem vyžadováno.

Mnohdy i další specifické náležitosti dle požadavků klienta anebo lokalitě pozemku...

Mnozí klienti disponují vlastní - již zhotovenou - projektovou dokumentací. Konkrétně

u dřevostaveb je vesměs nezbytné aby zhotovitel - v tomto případě konkrétně naše

společnost - prováděla realizaci podle své vlastní projektové dokumentace, která

https://renta-trend.webnode.cz/katalog-domu/
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 PROJEKT - stáhnout

Zpět na KATALOG DOMŮ 

plně zohledňuje veškeré atributy použitých technologií jako celku, ale i jako

jednotlivých součástí tohoto celku. Jinými slovy - stávající projektovou dokumentaci

lze využít jako podklad pro vypracování nové projektové dokumentace. Je tedy

levnější například o veškeré průzkumy a podpůrnou dokumentaci výše uvedenou,

pokud tyto informace stávající projektová dokumentace (měla by ze zákona)

obsahuje.

ZÍSKEJTE INFORMACE K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

Vybrat možno i více možností

Kontaktujte mě telefonicky

Kontaktujte mě e-mailem

Zpráva



https://54d7594cac.clvaw-cdnwnd.com/4b7fd82ced43fabad6de520d32116575/200000189-6868368686/PROJEKT%20__%20RENTA%20TREND.pdf?ph=54d7594cac
https://renta-trend.webnode.cz/katalog-domu/
https://renta-trend.webnode.cz/katalog-domu/




I NŽENÝR ING

INŽENÝRING NENÍ SOUČÁSTÍ CENY DOMU

Cena inženýringu: 28.500 Kč + DPH (včetně připojení elektro)

Následující řádky vás mohou zaskočit administrativní obsažností požadavku úřadů, ale v dobré víře

vás ještě před tím než si je přečtete, informujeme, že přibližně 4 z 5 našich klientů využijí možnost

INŽENÝRINGU "na klíč" a strasti a trable souboje s úředním šimlem, nikdy nepoznají. 

Výstavba rodinného domu obsahuje mnoho činností, kterou laici neumí efektivně a rychle řešit,

nevědí, co se po nich vlastně žádá a jejich znalosti si s případnou odpovědí neporadí. Není to nic, co

by bylo nenormální, ba naopak to svědčí jen a pouze o skutečnosti, že stavební průmysl a

stavebnictví obecně, je náročný obor, který díky tomu má mnoho regulativů.



Mnoho klientů se tedy v někdy ve snaze "ušetřit" finanční prostředky, pustí do pověstného boje obra

s Goliášem, ale v tomto případě nebývá vždy konec šťastný tak, jak je tomu v případě zmíněné báje.

Dotyčný v lepším případě utratí cca o 1/3 více finančních prostředků a veškerá činnost, kterou lze

označit právě jako inženýring, trvá mnohdy i o rok déle.



Byrokracie řízení na Stavebním úřadě je v případě přímé konfrontace s laikem takřka neporazitelný

mastodont.



INŽENÝRING není v ceně domu, jeho cena činí 28.500 Kč, ale tuto investici lze

označit za velice prozíravý počin, který ve svém důsledku ušetří klientům nejen

jejich čas a nervovou soustavu, ale také finanční prostředky. Tato cena

NEZAHRNUJE poplatky spojené s vlastním řízením. Tyto si klient hradí sám.

Inženýring lze financovat hypotékou.

Inženýring zahrnuje obstarání a vyřízení veškerých podkladů, které jsou nutné pro:

Zpracování studie s usazením na pozemek - tedy iniciačnímu řízení na místně příslušném Stavebním

RENTA TREND

JSME S VÁMI JIŽ 21 LET
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Oslovit dotčené úřady:

Ostatní úřady:

úřadě.

Vypracování vlastní PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

Zahájení a průběh vlastního řízení na místně příslušném Stavebním úřadě.

Připojení ke stávajícím IS.

Kompletní nafocení pozemku, případné nafilmování (fotky pozemku, inženýrské sítě vodovod,

kanalizace, plyn, kabelové rozvody, elektrika - poklopy a podobně), fotky možného sjezdu na silnici

(pokud je již zhotovený a zakótovat do situace).



Stavební úřad požádat o konzultaci ohledně RD se studií domu.

Územní plán (je v něm vyznačeno, zda na daném pozemku můžeme stavět a případně jsou v něm

vypsané regulace) + regulační plán.



Požádat o plánovací informaci, kde nám stavební úřad napíše podmínky, což rozhodně

doporučujeme. 



Pokud má klient svého architekta, koordinace postupu a případné schválení studie.

Vodovody a kanalizace.

Zajistit jejich situační plán, ve kterém budou zakresleny kanalizace a vodovody.

Zjistit průměry potrubí, výšku vodojemu z důvodu tlaků, druhy kanalizace (dešťová, splašková).

Zajistit informaci, zda povolí připojit se jak se splaškovou a dešťovou kanalizací.

Dále informaci, kde můžeme mít vodoměr (venkovní šachta nebo uvnitř RD).

Ministerstvo životního prostředí: zjistit, zda bude vyžadovat vynětí ze zemědělského půdního fondu -

ZPF. Ohledně splaškové kanalizace, zda čističku nebo jímku na vyvážení.



Zjistit, zda se pozemek nebo plánovaná stavba nachází v ochranném pásmu (CHKO, lesy, vodní tok,

inženýrské sítě - vysoké napětí, plyn ...). Na daných úřadech zjistit podmínky pro provedení stavby,

podat žádost o snížení ochranného pásma.



Kabelové a ostatní sítě (například kanalizace): jednání s obecním úřadem, zajistit mapu daných sítí a

podmínky připojení.



CHKO

Natura

Letiště

Poddolované území

Sesuvy a podobně dle lokality

V případě CHKO a Natury požádat o jejich vyjádření ke studii.

Společnost EON v případě, že má elektriku nebo plyn ve správě, vyplnění na internetu

https://www.eon-distribuce.cz/...encnim-sitim  , stejně viz. sítě ČEZ.



https://www.eon-distribuce.cz/...encnim-sitim


 INŽENÝRING - PLNÁ MOC - stáhněte pro svojí potřebu

Poplatky spojené s jednotlivými úkony, Stavebním úřadem, potažmo stavebním zákonem požadovanými

průzkumy, NEJSOU ZAHRNUTY V CENĚ ZA INŽENÝRING a jsou účtovány mimo tuto cenu. Důvodem je

skutečnost, že rozsah průzkumů a požadavků je u každé stavby individuální a nelze ho dopředu určit, tudíž

ani stanovit objektivní cenu.

Společnost RWE v případě, že má elektriku nebo plyn ve správě, vyplnění na internetu

https://www.rwe-distribuce.cz/...kacni-udaje/ 



Cetin O2: https://corporate.cetin.cz/...ager/o2/home?... 

EON nebo RWE distribuce: smlouva na připojení.

Záplavové území Q100 - zjistit výšku hladiny vody v záplavovém území u naší stavby - pokud se

stavba nachází v záplavovém území.



V případě zájmu o tuto službu si stáhněte tento formulář, vyplňte podle instrukcí, naskenujte a odešlete na

elektronickou adresu: filip@rentatrend.cz  . Originál dokumentu poté odešlete na KORESPONDENČNÍ

adresu uvedenou v záhlaví PLNÉ MOCI.



ZJISTĚTE VÍCE INFORMACÍ O INŽENÝRINGU

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

Vybrat možno i více možností

Kontaktujte mě telefonicky

Kontaktujte mě e-mailem

Zpráva

https://54d7594cac.clvaw-cdnwnd.com/4b7fd82ced43fabad6de520d32116575/200000032-4fa234fa26/IN%C5%BDEN%C3%9DRING_RENTA%20TREND_PLN%C3%81%20MOC.pdf?ph=54d7594cac
https://www.rwe-distribuce.cz/...kacni-udaje/
https://corporate.cetin.cz/...ager/o2/home?...
mailto:filip@rentatrend.cz
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 INŽENÝRING - informace si stáhněte pro svojí potřebu

Zpět na KATALOG DOMŮ 



https://54d7594cac.clvaw-cdnwnd.com/4b7fd82ced43fabad6de520d32116575/200000033-5466f54672/IN%C5%BDEN%C3%9DRING%20__%20RENTA%20TREND.pdf?ph=54d7594cac
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