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Obsahuje novou verzi programu
včetně kompletního vydání RTS DATA 2021

Zapište si údaje kontaktní osoby přímo k zakázce. Při následných 
konzultacích k rozpočtu, harmonogramu či soupisu máte 
potřebné údaje (mobil a email) okamžitě k dispozici.

Hodnocení investora, poznámky k projektové dokumentaci,  
postřehy, náměty, zkrátka všechno, co nechcete nosit v hlavě  
můžete nově evidovat v prostředí interní poznámky zakázky.  
Ta se nikam netiskne ani nepřenáší.

V okně Odvedeno přibylo barevné odlišení, které Vás rychle 
nasměruje ke sloupci určenému k editaci odepisovaného 
množství. 

Informace o celkovém objemu smluvních, čerpaných a zbývají-
cích finančních prostředcích nově naleznete na stavovém řádku. 
Podklady využijete k rychlé orientaci o prostavěnosti zakázky. 

Krycí list zakázky // kontaktní osoba Krycí list zakázky // interní poznámka

Odvedeno // rychlá orientace  
v seznamu položek

Stavový řádek // rozšíření 
základních údajů



Koupíte v našem internetovém obchodě: eshop.rts.cz

Aktuální vydání kompletu běžně užívaných položek stavebních  
a montážních prací, materiálů a agregovaných položek. Jednotkové 
ceny obsahují rozbor v členění:

Materiál - Mzdy - Stroje - Ostatní Přímé Náklady - Režie - Zisk.

Cenová soustava RTS DATA 2021

Služba RTS WEB je pro Vás připravena i pro rok 2021 zcela zdarma 
a zajistí Vám přístup k cenové úrovni RTS 2021/II. Prostřednictvím 
této funkce přepočítáte položky RTS na Vámi zvolenou cenovou 
úroveň. Pro porovnání cen rozpočtů původní a nové cenové 
hladiny můžete využít exportu do prostředí MS Excel a funkcí  
k tomu určených.

RTSweb

Podmínky provozu

Instalace na jeden počítač
Česká verze operačního systému Windows 8.1 nebo Windows 10
Připojení k internetu (pro stažení a aktivaci software)
Internet explorer 11 a vyšší
Doporučujeme MS Excel ve verzi  2010, 2013, 2016, 2019 nebo Office 365
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