
Tvořte snadno rozpočty přímo z projektu nebo automaticky oceňte poptávky na stavební práce. Získejte 
kontrolu nad svými náklady a poskytněte partnerům profesionální podklady o ceně a čerpání stavby. 
Program KROS pro ocenění a sledování staveb je oblíbený pro svou intuitivnost i automatické funkce, 
které zjednoduší práci všem účastníkům výstavby.

Lite
Tvorba položkového rozpočtu

2 100 Kč/měs.
cena na měsíc, platí se jednou ročně

multilicence 800 Kč/měs.

Basic
Rozpočty pod kontrolou

2 900 Kč/měs.
cena na měsíc, platí se jednou ročně

multilicence 1 050 Kč/měs.

Standard
Profesionální příprava zakázek

3 200 Kč/měs.
cena na měsíc, platí se jednou ročně

multilicence 1 300 Kč/měs.

Premium
Řízení a vyhodnocení zakázek

3 900 Kč/měs.
cena na měsíc, platí se jednou ročně

multilicence 1 750 Kč/měs.
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Základní varianty programu

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Minimální doba platnosti licence je 12 měsíců.

Varianta pro řemeslné firmy
Speciální varianta KROS profi je určena pro řemeslné a specializované firmy v jednom konkrétním stavebním oboru. 
Umožňuje snadno zpracovat nabídkový rozpočet, rychle ocenit poptávku, zkalkulovat vlastní náklady a fakturovat 
provedené práce. 

Cena SW KROS profi včetně katalogů ÚRS jednoho řemeslného oboru je 1 050 Kč měsíčně při roční platbě. 

Ceník a popis modulů

NEJVÝHODNĚJŠÍ



Inteligentní importy
Oblíbený modul pro výrazné zrychlení ocenění zadání ve formátech MS Excel, XML, PDF a výstupů jiných SW. 
Umožňuje automatické zpracování standardních dokumentů a pomáhá při importu neznámých formátů rozpočtů.

Nabídkový rozpočet
Zahrnuje tvorbu rozpočtu a výkazu výměr, nabídek, ocenění slepého rozpočtu/zadání, kontrolu rozpočtu, široké 
možnosti úprav údajů a cen, tvorbu vlastních položek a verzí rozpočtu.

Kalkulace nákladů
Modul pro snadnou kalkulaci nákladů vlastních prací a subdodávek, tvorbu a úpravu rozborů položek (materiály, 
profese, stroje, …), nastavení vlastních režijních nákladů a plánovaného zisku, výpisy materiálů, mezd a strojů.

Harmonogram výstavby
Nástroj pro časové plánování zahrnuje snadné sestavení harmonogramu a finančního plánu v přímé vazbě 
na rozpočet. Snadné technologické kloubení činností. Tisk i export do XLSX nebo PDF.

Oferta
Modul pro zpracování výběrových řízení na stavební práce celých zakázek i subdodávek, tj. vytvoření poptávky, 
zadání kritérií hodnocení uchazečů, porovnání a vyhodnocení nabídek, zapracování výsledku do rozpočtu.

Rozpočtové ukazatele
Umožňuje práci s rozpočtovými ukazateli stavebních objektů, rychlé sestavení nabídkového propočtu pomocí 
cenových ukazatelů, tvorba vlastních firemních ukazatelů z realizovaných objektů.

Popis modulů systému KROS 4

Průběh výstavby
Aplikace pro přehledné čerpání rozpočtu a efektivní komunikaci mezi všemi účastníky výstavby během realizace. 
Umožňuje snadno zadávat výkony, připomínkovat realizaci a schvalovat podklady odkudkoliv a online.

Vzorové rozpočty
Jedinečný nástroj pro rychlou tvorbu rozpočtu pomocí zápisu celých konstrukčních skladeb nebo vzorových rozpočtů 
ze Stavební knihovny. Databáze se neustále doplňuje a obsahuje přes tisíc rozpočtů skladeb a typových rozpočtů.

Materiály online
Aktuální databáze obsahující přes 1 milion položek materiálů a výrobků od předních výrobců stavebních materiálů 
a stavebnin. Modul umožňuje zápis materiálů do rozpočtu s informacemi od výrobce.

Cloudové úložiště
Internetové úložiště pro přehlednou evidenci dokumentů ke každému projektu, archivaci a snadnou komunikaci 
sdílením souborů s partnery včetně možnosti nastavení přístupových oprávnění. 

Ocenění z 2D/3D projektu
Modul pro zobrazení, odečet a přenos výměr z projektu do rozpočtu, ocenění 2D i 3D modelu (IFC) pomocí 
Cenové soustavy ÚRS. Umožňuje i promítnutí cen do BIM modelu a vyhodnocení změn ve 3D dokumentaci. 
Podporuje formáty PDF, DWG, IFC ad.

Online nástroje

Katalogy ÚRS Kompletní databáze Cenové soustavy ÚRS – nejpoužívanější podklady pro ocenění stavebních a montážních prací 
včetně databází materiálů a výrobků. 

Rozbory nákladů Detailní kalkulace položek Cenové soustavy ÚRS, tj. započtených materiálů, mezd, strojů, ostatních přímých nákladů, 
režií a zisku.

Databáze RYRO Agregované položky, pomocí kterých lze v přípravné fázi výstavby (studie, DUR, DSP) bez zbytečných složitostí 
velice rychle ocenit pozemní stavbu, a to jak bytovou, tak i nebytovou.

Data v programu KROS

Balík služeb zákaznické podpory a aktualizace datových podkladů 
Uživatelům platné licence SW KROS 4 a dat CS ÚRS je poskytován balík služeb zákaznické podpory zahrnující nové 
verze programu, uživatelskou podporu a pomůcku Asistent rozpočtáře (rady, návody a aktuální informace pro oceňování 
stavebních zakázek). Datové podklady Cenové soustavy ÚRS vychází 2× ročně, vždy na začátku roku a v pololetí. 
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Praha
Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 
tel.: +420 735 768 768 
email: praha@urs.cz

Brno
Šumavská 35, 602 00 Brno 
tel.: +420 541 235 235 
email: martin.maly@urs.cz

Hradec Králové 
Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové 
mobil: +420 722 455 977 
email: ludek.spas@urs.cz

Ostrava
28. října 168, 709 00 Ostrava
mobil: +420 603 756 487 
email: eva.szeligova@urs.cz

Plzeň
Brojova 16, 326 00 Plzeň 
mobil: +420 735 768 624 
email: barbora.bacikova@urs.cz

České Budějovice
Čechova 52, 370 01 České Budějovice 
mobil: +420 735 768 589 
email: karolina.bajerova@urs.cz

Teplice
K Vápence 448, 415 03 Teplice
mobil: +420 704 686 191
email: martin.beranek@urs.cz
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