
HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Úvod

Program Honorář
Program Honorář Vám umožní provést pro libovolný počet objektů sdružených do tzv. akce
výpočty nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností. Pro každý objekt můžete
použít jinou metodu výpočtu. Výpočty pro jednotlivé objekty a souhrný výpočet pro celou akci je
možné vytisknout nebo exportovat do PDF nebo RTF souboru. Program obsahuje výpočty podle
následujících publikací:

Sazebník pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských
činností - UNIKA 2005-2017
Najdete: UNIKA v dialogu Objekt

• 

Výkonový a honorářový řád - kolektiv autorů - Česká komora autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Česká komora architektů (ČKA) - 2. vydání 1996
Najdete: Výkonový a honorářový řád, 1996 a Architektonická tvorba v dialogu Objekt

• 

Výkonový a honorářový řád - kolektiv autorů - Česká komora autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Česká komora architektů (ČKA) - 3. vydání 2002
Najdete: Výkonový a honorářový řád, 2002 v dialogu Objekt

• 

Vaše připomínky a dotazy rádi zodpovíme na diskuzním fóru programu Honorář.
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Úvod

Ovládání programu
Základní datovou strukturou programu je akce. V ní jsou vloženy všechny objekty. Základní data o
akci jsou obsažena v hlavním dialogovém okně. Tato data se používají pro inicializaci nových
objektů. Nový objekt vložíte do akce tlačítkem Přidat. Tlačítka Odstranit, Náhled a Tisk pracují s
označenými objekty. Tlačítka Změnit, Nahoru a Dolů pracují s objektem, na kterém je kurzor v
listboxu Objekty v hlavním dialogovém okně.

V adresáři s daty aplikací je na cestě PROTECH\Honorar soubor Honorar.akc. Tento soubor se
načítá při zakládání každé nové akce. Jeho editace vám umožní nastavit všechny parametry
programu pro všechny budoucí akce. Uložení do tohoto souboru zajišťuje příkaz Uložit nastavení z
nabídky Nastavení.

Dialogová okna s daty objektů obsahují tato tlačítka:
Zpět - přesun do předchozího dialogu,
Další - přesun do dalšího dialogu,
Zavřít - zavře dialog a uloží změny,
Storno - zavře dialog a ignoruje změny,
Nápověda - zobrazí nápovědu k dialogu.

Navíc je ve všech dialogových oknech nápověda dostupná na klávese F1.
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Úvod

Použití nápovědy
V nápovědných textech jsou názvy ovládacích prvků programu (editačních polí, listboxů, tlačítek,
atd.) zvýrazněné kurzívou. Nápověda je přístupná téměř ze všech dialogových oken pomocí
klávesy F1 nebo pomocí tlačítka Nápověda (viz. Ovládání programu). U některých dialogových
oken s daty k objektu existuje několik nápovědných textů. Který se vyvolá, se určí podle druhu
objektu. V těchto dialozích jsou technické nápovědy. Co se týče ovládání programu jsou všechny
nápovědné texty přístupné ze záložky Obsah (Contents).
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Úvod

Tisk
Nejprve proveďte výběr a nastavení tiskárny, na které si přejete dokument vytisknout. Volbu a
nastavení tiskárny provedete příkazem Nastavení tiskárny z nabídky Soubor.

Formát a orientaci papíru, velikost okrajů, umístění hřbetu pro následné svazování dokumentu a
další parametry můžete nastavit v dialogu Vzhled stránky. Tento dialog je dostupný z nabídky
Soubor příkazem Vzhled stránky.

Označte tisknuté objekty v listboxu Objekty v hlavním dialogovém okně.

Tisk dokumentu spustíte příkazem Tisk z nabídky Soubor.

Náhled tisknutého dokumentu, uložení tisku do souboru (formáty PDF a RTF) a vložení části
tisknutého dokumentu do schránky je k dispozici v dialogu Náhled, který otevřete příkazem Náhled
z nabídky Soubor.

Typ písma a jeho velikosti použité v tisku, tisk úvodní stránky a další parametry tisku můžete
změnit v dialogu Nastavení, který otevřete příkazem Nastavení z nabídky Nastavení.
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Hlavní dialog
Slouží k práci s akcí. Všechna data akce se budou kopírovat do vytvářených objektů. Díky tomu
nemusíte vyplňovat shodné údaje (např. jméno projektanta) pro každý objekt zvlášt.

V akci jsou vložené objekty různých typů. Jejich čísla jsou vidět v listboxu Objekty. Nový objekt
přidáte tlačítkem Přidat nebo klávesou Insert. Kromě tlačítka Přidat je na pravé straně hlavního
okna ještě šest tlačítek zajištujících základní funkce. Jde o tlačítka Odstranit, Tisk a Náhled, která
pracují nad označenými objekty. Dále je zde tlačítko Změnit, které umožňuje změnu objektu, na
kterém je kurzor v listboxu Objekty. Poslední dvě tlačítka Nahoru a Dolů slouží ke změně pořadí
objektů v listboxu Objekty. Pohybuje se objektem, na kterém je kurzor. V listboxu Objekty je možné
použít klávesu Delete na smazání označených objektů a Ctrl+šipky nahoru a dolů pro změnu
pořadí objektů.

Označit objekty v listboxu Objekty můžete pomocí levého tlačítka myši - stiskněte na prvním
označovaném a za stálého držení jeďte s myší na poslední označovaný. Nebo klikněte na prvním
označovaném objektu, pak stiskněte klávesu Shift a za stálého držení této klávesy klikněte na
posledním označovaném objektu. To samé můžete na klávesnici dosáhnout tím, že na prvním
označovaném objektu stisknete klávesu Shift a za stálého držení této klávesy jedete pomocí šipek
na poslední označovaný objekt. Poslední důležitý postup spočívá v tom, že za držení klávesy Ctrl
označujete nebo odznačujete jednotlivé objekty levým tlačítkem myši.

V editačním poli Poznámka k objektu je možné změnit poznámku k objektu, na kterém je v listboxu
Objekty kurzor.
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Nastavení
Všechny volitelné parametry programu jsou obsaženy v dialogu Nastavení. Tento dialog vyvoláte
příkazem Nastavení z nabídky Nastavení.

V horní části každé tiskové stránky je řádek Firma se jménem a případně adresou Vaší firmy.
Tisknutý text může být jednořádkový nebo dvouřádkový a je zadán v editačním poli Firma.

Pro objekty počítané dle sazebníku UNIKA do roku 2014 (včetně) v případě, že nedojde ke
kombinaci s objekty počítanými dle sazebníku UNIKA od roku 2015, nabízíme následující. Na
úvodní tiskové stránce je sumarizace všech zvolených objektů a pokud je zatržená volba Pobrobné
sestavení výkonových fází - UNIKA (jen do roku 2014) je zde i přehled celkových honorářů za
projektovou a inženýrskou činnost v jednotlivých fázích, započteny jsou logicky jen objekty typu
UNIKA / Výkonové fáze. Budete-li chtít tuto úvodní stránku vytisknout, zatrhněte volbu Tisk úvodní
stránky.

Standardně se v patičce každé stránky tisknou pole Datum tisku a Podpis. Tisk těchto polí můžete
vypnout volbami Tisknout v patičce stránky pole Datum tisku a Tisknout v patičce stránky pole
Podpis.

Pokud se v tisku mají zvolené slevy nebo navýšení započítat přímo do částek za jednotlivé
výkonové fáze, zatrhněte volbu V tisku zahrnout slevu/navýšení do částek za výkonové fáze. V
opačném případě budou uvedeny částky bez slev a navýšení.

Pokud chcete, aby se ve výpočtech projevilo DPH, zatrhněte volbu Plátci DPH. Výši DPH si pak
můžete zvolit v následujícím editačním poli.

Titul dokumentu je text obsažený na první řádce tiskové stránky. Zatrhnete-li volbu Titul
dokumentu, bude se do této první řádky tisknout text z editačního pole Titul dokumentu spojený s
textem obsaženým v editačním poli Číslo dokumentu. Tento přídavek textu umožňuje odlišit
jednotlivé tisknuté stránky.

Typ písma a jeho velikosti použité v tisku jsou obsaženy ve skupině Nastavení písma pro tisk.
Velké písmo je použito při tisku nadpisů. Malým písmem je tisknut copyright firmy PROTECH.
Ostatní texty jsou tisknuty normálním písmem. Tlačítko Typ písma vyvolá standardní dialog pro
změnu písma. V tomto dialogu zvolte písmo, má-li být použito jako normální nebo kurzíva a skript
písma (pro češtinu se používá středoevropský skript). Ostatní zvolené parametry písma jsou
ignorovány. Okraje stránky, velikost a orientaci papíru a další parametry tisku můžete nastavit v
dialogu Vzhled stránky, viz příkaz Vzhled stránky z nabídky Soubor.

Skupina Umístění souborů obsahuje cesty k adresářům se zakázkami (akcemi) a exportovanými
tiskovými sestavami, které se ukládají z okna Náhled. Tyto cesty se ukládají do registru, tedy
nejsou součástí .akc souborů.

Veškeré nastavení kromě umístění souborů se týká jen aktuální akce. Pokud chcete změnit
nastavení, které se bude týkat všech nových akcí, otevřete příkazem Nový z nabídky Soubor
novou akci a po provedení potřebných změn uložte nastavení příkazem Uložit nastavení z nabídky
Nastavení. Uvedeným způsobem dojde k uložení nastavení do souboru Honorar.akc, který je v
adresáři s daty aplikací na cestě PROTECH\Honorar (plná cesta k tomuto souboru je tedy např.
C:\Users\<uživatel>\AppData\Roaming\PROTECH\Honorar\Honorar.akc). Tento soubor se načítá
při zakládání každé nové akce (i při startu programu).
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Poznámka k akci
Tlačítkem Poznámka k akci v hlavním dialogovém okně vyvoláte stejnojmenný dialog. V tom se dá
změnit text poznámky k akci, který se objeví v tisku na úvodní stránce. Tento text je také použit pro
inicializaci textu poznámky k přidávaným objektům.
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Objekt
V tomto dialogu můžete změnit základní popisné údaje o objektu. Při přidávání objektu se tyto
údaje kopírují z akce. Ve skupině Výpočet dle je vidět způsob výpočtu. Pokud změníte způsob
výpočtu u již vytvořeného objektu, program Vám nabídne, jestli chcete změny uložit do původního
objektu nebo vytvořit objekt nový. Na tento dialog navazuje ještě jeden s podrobnějším rozlišením
způsobu výpočtu.
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Druh stavby (Výkonový a honorářový řád 1996)
Všechny druhy staveb a výpočty odpovídají publikaci Výkonový a honorářový řád - ČKAIT, ČKA, 2.
vydání 1996.
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Architektonická tvorba

Obor urbanismus a územní plánování

Hlediska uplatňovaná při stanovení výše honoráře:

fáze celkového výkonu:
fáze 1 průzkumy a rozbory s problémovou analýzou♦ 
fáze 2 koncept řešení♦ 
fáze 3 návrh - čistopis♦ 

Na jednotlivé fáze připadá obvykle jedna třetina honoráře. Honorář za jednu fázi lze stanovit
podle potřeby v rozmezí 30 - 40 % celkového honoráře s tím, že součet jednotlivých fází
nepřekročí 100 %.

• 

výše honoráře je u plánů pro území s očekávaným rozvojemnutno stanovit jako součet fáze
1 (podle stávajícího přepočteného počtu obyvatel) a fáze 2 a 3 (podle navrženého
přepočteného počtu obyvatel).

• 

jsou-li zadány pouze dílčí výkony započítávají se i všechny další dílčí výkony, které se při
zpracování vyskytnou, pokud se nedohodne jinak.

• 

změny a doplňky schválené UPD, popřípadě jiné úpravy, se oceňují dohodnutým podílem z
celkového výkonu nebo dílčího výkonu.

• 

další varianty každá další varianta se ohodnotí podílem z honoráře až do výše 75 %.• 
doplnění rozhodných vstupních údajů v případě, že v průběhu vypracovávání zadaného
úkolu dojde k upřesnění rozhodných vstupních údajů, na jejichž základě byl úkol zadán,
nebo k jiné změně podmínek, rozhodných pro celkové pojetí práce, upraví se honorář
dohodou bez časového odkladu.

• 

další výtisky v honoráři je započteno dodání jednoho výtisku smluveného rozsahu
dokumentace. Další výtisky, závislé na povinném počtu podle zvláštního předpisu nebo
jiných požadavků, jsou klientovi účtovány podle vynaložených věcných a provozních
nákladů zpracovatele.

• 

Činnosti mimo celkový výkon

činnosti, které nejsou součástí honoráře se honorují jako odborné výkony podle časového
honoráře a jsou to zejména:

výkony související s přípravou zakázky, s přípravou nebo podílem na přípravě zadávacích a
dalších dokumentů, jež slouží jako vstupní podklady pro vlastní práce na úpd anebo úpp,
jako například spolupráce na vyhotovení znění územních a hospodářských zásad.

a. 

speciální průzkumy, u nichž je pro zjištění základních vstupních hodnot nutné provádět
samostatná šetření , měření, výpočty, sondy jako například asanační, geologický,
hydrogeologický, dendrologický, dopravních zátěží, hlukové posouzení, znečištění ovzduší,
rozptylové studie, sociologické šetření, ankety a další.

b. 

aktualizace a doplnění mapových podkladů zpracovatelemc. 
účast zpracovatele při více než 3 souhrnných jednáních po ukončení fáze konceptu řešení
a více než jednom projednání čistopisu, svolaných pořizovatelem

d. 

výkony a činnosti zpracovatele při nebo po odevzdání a schválení úpp nebo úpd klientovi,
jako například vypracování návrhu textu obecní vyhlášky, autorský dozor, poradenská a
konzultační činnost a podobně

e. 
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

UNIKA
Vyberte si metodu výpočtu dle příručky Sazebník pro navrhování orientačních nabídkových cen
projektových prací a inženýrských činností - UNIKA 2005-2017. Předprojektová příprava a
Výkonové fáze viz bod 3. Hodinové sazby viz bod 2.4. Vedlejší náklady obsahují výkony
nezahrnuté v ceně kalkulované podle bodu 3. Dokumentace současného stavu viz bod 5. Projekt
interiéru viz bod 4.

2. Navrhování nabídkové ceny na základě
kalkulace
Na základě kalkulace se stanovuje návrh ceny odborné pomoci pro tyto práce a výkony:

2.1. Inženýrské činnosti

projednání (pomoc) při zpracování ekologického záměru• 
pomoc při projednávání studií• 
vypracování odborných posudků a stanovisek vztahujících se k přípravě a realizaci staveb
např. vyhodnocení nabídek, zabezpečení dodávek

• 

pomoc při zpracování závěrů výstavby podle požadavků investora• 
pomoc při zpracování zadání stavby• 
zaškolení pracovníků• 
zabezpečení a zpracování organizace administrativního provozu, údržby, dopravy apod.• 
pomoc při uvádění strojů do provozu• 
konsultační a poradenská činnost• 
rozbory efektivnosti• 
průzkum nabídky a poptávky• 
patentové rešerže• 
zabezpečení, případně vypracování dokladů a dokumentace stanovených zvláštními
předpisy, např. pasportové dokumentace, dokumentace pro obsluhu strojů a zařízení,
manipulačních a provozních předpisů, vypracování revizních knih vyhrazených technických
zařízení z dovozu, vypracování dokumentace komplexního vyzkoušení a řízení
komplexního vyzkoušení

• 

zabezpečení uvádění dokončených staveb do provozu• 
zabezpečování majetkoprávní agendy spojené s výstavbou, např. výkup, vyvlastnění,
pronájem pozemků a nebo objektů, vyřešení náhrad škod, věcná břemena a uzavření
nájemních smluv

• 

zabezpečování přeběžného souhlasu a rozhodnutí o odnětí půdy zemědělské výroby a
zabezpeční rozhodnutí o vynětí lesních pozemků z půdního fondu

• 

provádění stavby svépomocí - stavební dozor a stavbyvedoucí viz § 153 a 160 SZ• 
účast na zkušebním provozu• 
spolupráce s provozovatelem při garančních zkouškách• 
KOOBOZP - koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci• 
systémové služby• 
ostatní práce investorsko-inženýrské neuvedené v přehledu• 



2.2. Projektové výkony

dokumentace podle ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů• 
studie např. architektonické, objemové, výtvarné, akustické, provozně-technologické apod.,
včetně odhadu nákladů, generely

• 

zabezpečování samostatných uměleckých děl• 
studie proveditelnosti• 
dodavatelská dokumentace pro výrobní přípravu stavby (jde o zpracování výrobních
(dílenských) výkresů, které jsou součastí dodávky zhotovitele (zhotovitelů) stavby a nebo
její části, popř. interiéru)

• 

změny a doplňky projektu vyžádané odběratelem• 
souhrnné zpracování dokumentace skutečného provedení stavebních objektů realizované
stavby

• 

zaměření a vyhotovení dokumentace stávajícího stavu technologických zařízení• 
modelářské práce (modely terénu, urbanistické modely, modely budov), materiál potřebný
na vyhotovení modelů je jako přímý materiál součástí úplných vlastních výkonů (viz bod
2.3.1 - položka 1)

• 

poradenská a jiná odborná činnost, zpracování expertíz, odborných posudků a stanovisek• 
dokumentace bouracích prací• 
trvalý autorský dozor při realizaci stavby• 
podrobný povrchový stavebně historický, stavebnětechnický a architektonický průzkum• 
vypracování dokumentace skutečného provedení stavby• 
vypracování dokumentace interiérů• 
zjednodušená dokumentace stavby (pasport)• 
ostatní práce neuvedené v přehledu• 

2.3. Návrh cen na základě kalkulace nákladů a zisku

2.3.1. Návrh ceny vypracuje uchazeč (dodavatel) na základě individuální kalkulace nákladů a zisku
podle položek kalkulačního vzorce v tomto členění:

Přímý materiál1. 
Přímé mzdy2. 
Ostatní přímé náklady3. 
Režijní náklady
Úplné vlastní náklady výkonů - položka 1-4

4. 

Poddodávky5. 
Zisk6. 

2.3.2. Zisk se kalkuluje podílem k úplným vlastním nákladům.

2.4. Návrh cen na základě hodinových sazeb

2.4.1 Oceňování prací a výkonů se provádí pomocí dohodnutých hodinových sazeb a
vynásobením kalkulovaných hodin.

2.4.3. Kalkulované hodiny se určí odborným odhadem počtu hodin pro jednotlivé kategorie prací
potřebných pro splnění předmětu smlouvy.

3. Navrhování nabídkových cen inženýrsko -
projektových prací na základě doporučených min.



a max. cen podle tab. č. 1-15
3.1.1 V návrhu ceny jsou zahrnuté základní výkony inženýrské činnosti, vypracování dokumentace
přikládané k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, projektu stavby pro
ohlášení stavby a stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně
koordinační činnosti projektanta (koordinace částí projektů) a výkon odborného autorského dozoru.
Jednotlivé výkonové fáze viz odstavec 3.3.

3.1.2 Stavba se rozdělí na funkční části stavby, které se podle charakteru zařadí do příslušné
kategorie funkčních částí stavby a do pásma složitosti a náročnosti inženýrsko-projektových prací
pomocí tabulek uvedených v bodě 3.5. Funkční části staveb neuvedené v bodě 3.5 se zařadí do
kategorie s obdobnou náročností inženýrských a projektových prací a do pásma složitosti a
náročnosti podle čl. 3.2.

3.1.3 Základem pro stanovení ceny podle příslušné tabulky jsou náklady provozních souborů,
stavebních objektů,strojů a zařízení nevyžadujících montáž a náklady na trvale zabudovaná
umělecká díla, které jsou součástí příslušné funkční části stavby a jsou řešeny v projektové
dokumentaci (stavebního objektu, provozního souboru).

3.1.4 Zvolená pásma složitosti a náročnosti se ověří pomocí bodového hodnocení podle bodu 3.2.
Výsledky tohoto hodnocení zohledňují náročnost inženýrsko-projektové práce z hlediska
architektonického, konstrukčního, technologického, územního, koordinačního a jiného, ověřují
správnost zařazení do příslušného pásma a umožňují přeřazení do vyššího, případně nižšího
pásma.

3.1.5 Výšku nákladů, které tvoří základnu pro stanovení ceny, dohodnou smluvní strany ve
smlouvě (doporučuje se vycházet z nákladů stanovených investorem).

3.1.6 Cena projektových prací a inženýrských činností pro funkční části stavby se stanoví podle
příslušné tabulky č. 1 - 15 v souladu s bodem 3.1.5 v závislosti na výši nákladů. Ceny pro náklady
mezi hodnotami uvedenými v tabulkách se stanoví interpolací. Při nákladech nižších než 500 tis.
Kč se pro dohodu o ceně doporučuje použít cenu uvedenou v příslušné tabulce pro 500 tis. Kč
přenásobenou podílem konkrétního nákladu k 300 tis. Kč (až do Sazebníku z roku 2016 šlo o 500
tis. Kč). Ceny pro náklady větší než 2 mld. Kč se sjednají dohodou, přičemž by sjednaná cena
neměla být nižší než cena pro 2 mld. Kč.

3.1.7 Celkovou cenu výkonů tvoří součet cen stanovených podle bodu 3.1.6.

3.1.8 Rekonstrukce památkově chráněných objektů se zařazují do kategorie podle účelu, pro které
bude sloužit (např. i pro hrady a zámky a pod.).

3.1.9 Rekonstrukce, modernizace a adaptace se z důvodů náročnosti přeřazují do pásma složitosti
a náročnosti o jeden stupeň vyšší.Pokud z hlediska své funkce patří do pátého pásma složitosti a
náročnosti, stanoví se návrh ceny inženýrsko-projektových prací na úrovni maximální ceny
zvýšené nejvíce o 20 %.

3.1.10 Procentuální ocenění jednotlivých výkonů pro výkonové fáze č. 1-7 je možné dohodnout
odlišně v případě, že práce jsou zabezpečovány jedním zhotovitelem v návaznosti na dohodnutý
postup projektových prací a inženýrských činností v případě zabezpečení prací jedním smluvním
partnerem a zejména u staveb na které se vztahuje zákon o veřejných zakázkách.

3.1.11 V případech, kdy realizační projekt nebo jeho část je zpracována jedním zhotovitelem, je
možné dohodnout odlišně procentuální podíly ceny ve výkonových fázích 2 a 4 v závislosti na
rozsahu a obsahu příslušné dokumentace.



3.1.12 Cena za zpracování jednotlivých profesních částí projektové dokumentace funkční části
stavby (stavebně-architektonické řešení, statika, TZB, výkaz výměr, DPS, PJ, technické
specifikace strojů a zařízení, kontrolní propočet, atd.) se dohodne podílem z ceny projektu funkční
části stavby (výkonová fáze č. 3, 4) v závislosti na složitosti a náročnosti technického řešení.

4. Návrh ceny za projektovou dokumentaci
interiéru

4.1 Základní ustanovení

4.1.1 Interiér je vnitřní prostor stavebního objektu a nebo jeho části zařízený typovými a atypickými
prvky, které uspořádáním společně s úpravou vymezených ploch tvoří jednotný funkční a výtvarný
celek.

4.1.2 Typový interiérový prvek je výrobek, který je tvarem i vlastnostmi sériovým výrobkem běžně
dostupným v prodeji.

4.1.3 Atypický interiérový prvek je výrobek, který je tvarem a určenými vlastnostmi vyráběn
individuelně pro účel konkrétního prostoru.

4.1.4 V dohodnuté ceně za projekt interiéru je zahrnuto dodání 3 kompletních vyhotovení
dokumentace.

4.2 Výpočet základní nabídkové ceny

4.2.1 Základní nabídková cena se stanoví podle velikosti předmětné (započitatelné) plochy a
zatřídění interiéru do příslušného pásma náročnosti, viz tabulka č. 16. Základnou pro výpočet ceny
je předmětná plocha vyjádřená v metrech čtverečních (podlahová plocha řešeného prostoru +
plocha stěn a podhledů, pokud jsou interiérově řešeny).

4.3 Návrh ceny za projektovou dokumentaci interiéru

4.3.1 Procentuální podíl ceny na jednotlivé fáze je uvedený v základním souboru výkonů - podle
bodu 4.2.6.

4.3.2 V případech, kdy stavební objekt (za předpokladu, že jeho prostory jsou předmětem
řešeného interiéru) je památkově chráněný a tato skutečnost má vliv na řešení interiéru, je možné
nabídkovou cenu zvýšit maximálně o 25%.

4.3.3 Nabídkové ceny jsou stanoveny cenovým rozpětím (min. a max. ceny) pro jednotlivá pásma
náročnosti v tab. č. 16.

4.3.4 Ceny pro údaje uvedené mezi hodnotami uvedenými v tabulce se stanoví interpolací.

4.4. Kvalitativní podmínky pro uplatnění ceny

Projekt interiéru obsahuje technické řešení volného a vestavěného nábytku a architektonické a
výtvarné řešení svítidel, úpravu stěn a stropů. Podrobnost zpracování je taková, aby byly jasné
všechny technické souvislosti, určení materiálu, barvy a základní rozměry řešených interiérových
prvků. Projekt interiéru se zpracovává zpravidla v měřítku 1:50.



4.5 Práce nezahrnuté v ceně

řešení uměleckých děl, umělecké předměty, obrazy, plastiky, grafiky, mozaiky, gobelíny,
vitráže do olova, malované a leptané sklo a jiné, které jsou součástí interiéru

• 

zpracování technické dokumentace části interiéru popř. části nábytku v podrobnějším
měřítku (1:20, 1:10). Tyto se oceňují samostatně podle bodu 2.4

• 

v ceně projektu nejsou zahrnuty práce na dokumentaci v měřítku 1:10, 1:5, 1:1, které
podrobně dokumentují detaily spojování materiálů. Tyto práce, tzv. výrobní dokumentace
zhotovitele se oceňují podle bodu 2.4.

• 

5. Návrh ceny za zaměření a vyhotovení
dokumentace současného stavu
5.1.3 Nabídková cena je stanovena rozpětím minimální a maximální ceny pro jednotlivá pásma
náročnosti.

5.1.4 V dohodnuté ceně za dokumentaci je zahrnuto dodání 3 vyhotovení dokumentace.

5.2.1. Jsou-li zaměřovány objekty za plného provozu nebo zabydlené, doporučuje se použít
maximální cenu příslušného pásma.

5.2.2. Vyžaduje-li se provedení výkresů v měřítku 1:50 a architektonických detailů v měřítku 1:1 až
1:20, je možné zvýšit cenu maximálně o 50 %.

5.2.3. Dokumentace obsahuje všechny půdorysy, potřebné řezy, pohledy, fasády a situaci. V
případě, že některé části dokumentace současného stavu objektu nejsou provedeny, musí se
poskytnout z celkové ceny srážka odpovídající rozsahu neprovedených prací. Součástí
dokumentace je i situační náčrt objektu charakterizující jeho polohu v místě.

5.2.4. Základem pro určení doporučené ceny je skutečně zaměřená plocha (součet zaměřených
ploch jednotlivých podlaží a pod.)

5.2.5. Dokumentace kostelů, drobné náročné architektury, zřícenin nebo totálně poškozených
objektů se doporučuje oceňovat individuálně, podle ustanovení bodu 2.

5.2.6. Geodetické popř. fotogrametrické zaměření objektů není v cenách uvedených v tabulce č. 17
zahrnuto.

5.2.7. Objekty průmyslové a zemědělské se doporučuje podle složitosti zařazovat do prvního nebo
druhého pásma obtížnosti.

5.2.8. Cena za zaměření technických zařízení objektů a technologických zařízení se dohodne
podle ustanovení bodu 2.
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Časový honorář
K výpočtu je potřeba zadat hodinové sazby a počty hodin v jednotlivých skupinách složitosti
výkonů.
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Vedlejší náklady (Výkonový a honorářový řád)
Vedlejší náklady se účtují paušálně nebo podle jednotlivých dokladů o jejich vynaložení. Smluvní
strany se dohodnou, co bude za vedlejší náklady pokládáno. V tomto dialogovém okně jsou
vypsány obvyklé vedlejší náklady.
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Druh stavby (UNIKA)
Všechny druhy staveb a výpočty odpovídají publikaci Sazebník pro navrhování orientačních
nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností - UNIKA 2005-2017.

Stavby všeobecné

kůlny, smetníky, umývací rampy a plochy, zemní práce1. 
umývárny vozidel, dispečinky všech druhů, sklady s malou mechanizací, pásová doprava,
silniční a mostové váhy, vrátnice, prodejní sklady, bourací práce

2. 

náhradní zdroj proudu, sklady s velkou mechanizací, čištění a neutralizace zásobníků,
nádrží a barelů, cisteren a sudů, dílny (montážní, prototypové, mechanické dílny, dílny pro
kusovou a malosériovou výrobu), autoservisy, stanice technické kontroly, zásobníky pro
kusový a sypký materiál

3. 

sklady s automatizací, logistická centra, dílny složité, kolejové váhy pro dynamické vážení,
lanovky, kompresorové stanice, plynový detekční systém v dálkových rozvodech, čerpací
stanice pohonných hmot

4. 

pneumatická doprava s dálkovým ovládáním, automatizované soustavy a soustavy řízení.5. 

Stavby těžby a úpravy uhlí, rud a nerostných surovin

dřeviště důlních závodů, horizontální překopy, větrací kanály, propojení větracích cest,
sklady výbušnin v dole

1. 

podzemní doprava, elektrifikace a mechanizace prubů, slepé jámy a šachty včetně nárazišť
a strojoven, troleje pod zemí a příchytné trolejové vedení v lomech, překopy velké hloubky

2. 

šachetní budovy, vozíkové oběhy, důlní chodby, jámy a náraziště, vodorovné štoly a
úpadnice, velkoprůměrové vrty, odvětrávací komíny, haldy hlušin, větrací kanály včetně
ohřívání vtažných větrů, odměrné místo a doprava uhlovodíků

3. 

žumpovní překopy, nouzový východ z jámy, důlní trafostanice a rozvodny, důlní šatny,
lampovny, nástupní mosty, odvodnění detritů, skládky, úpravny uhlí, rud a nerudných
surovin, úpravy a zásahy do jeskynních prostorů

4. 

lomová těžba uhlí, velkostroje pro povrchové doly, těžní věže včetně strojovny, objekty CO
v podzemních dolech, rozvody slaboproudu v podzemních dolech.

5. 

Stavby plynárenské

regulační stanice typové, bez přenosu dat, a bez omezení výše výkonu1. 
nízkotlaké, středotlaké a vysokotlaké přípojky plynu, regulační stanice plynu typové s
přenosem dat, bez omezení výše výkonu, regulační stanice atypické s výkonem do 300
m3/h, bez přenosu dat, s elektroohřevem

2. 

výroba a distribuce technických plynů a propan-butanu, výroba nízkotlakého plynu,
degazační stanice podzemních dolů, rozvody a plynovody s tlakem do 16 barů (do 1,6
MPa), regulační stanice plynu atypické, výkon do 300 m3/h, s přenosem dat, tranzitní
plynovody (VVTL - nad 4 MPa)

3. 

odběrné a měřící plynové zařízení, přepouštěcí stanice, rozvody a plynovody s tlakem do
40 barů (do 4 MPa), výroba tlakového plynu, plnící stanice plynu pro pohon motorových
vozidel, regulační stanice plynu atypické, výkon do 3000 m3, s přenosem dat, průzkumné
vrty pro těžbu uhlovodíků a vod včetně úprav a vystrojení pro jejich těžbu apod.

4. 



regulační stanice plynu atypické s výkonem nad 3000 m3, s přenosem dat, podzemní
zásobníky plynu, rozvody (průmyslový charakter) s tlakem nad 40 barů (nad 4 MPa).

5. 

Stavby energetické

stožárové a kioskové transformátory, el. přípojky NN, místní silnoproudé rozvody NN1. 
stanice elektrické-rozvodny, měnírny transformátory, spínací stanice do 35 kV, rozvodné
sítě do 35 kV, teplovody-přípojky

2. 

stanice elektrické-rozvodny, transformátory, měnírny, spínací stanice od 36 do 200 kV,
kotelny, teplárny s instalovaným výkonem do 500 t/hod páry v kotlích včetně jejich
odpopelňování, spalovny odpadů, el. rozvodné sítě do 200 kV, alternativní zdroje energie
kromě vodních

3. 

výtopny bez výroby elektrické energie včetně jejich odpopelňování, výměníkové stanice,
spalovny, energetické dispečinky, samostatné stanice elektrické-rozvodny, transformovny,
spínací stanice nad 200 kV, tepelné elektrárny, teplárny s instalovaným výkonem nad 500
t/hod páry v kotlích včetně jejich odpopelňování, tepelné sítě, elektrické rozvodné sítě nad
200 kV, odsíření, kogenerační jednotky

4. 

jaderné elektrárny a teplárny včetně jejich likvidace, tepelné dálkové sítě, mezisklady
vyhořelého paliva, uložiště radioaktivních odpadů.

5. 

Stavby hutnické

modelárny1. 
hutnická druhovýroba2. 
koksovny, kovárny a lisovny, válcovny, výroby rour, vysoké pece3. 
metalurgie barevných kovů, ocelárny, slévárny4. 
slévárny přesného lití.5. 

Staby strojírenské

lisovny za studena, pomocná výroba (opravny nářadí, stavební údržba, trubkárny,
bednárny, laboratoře, sušárny a pod.)

1. 

lisovny za tepla, základní výroba (mechanické dílny, obrobny, automotorárny,
mechanicko-montážní provozy, zkušebny, svařovny, hrubovny, mostárny, nářaďovny,
tepelné zpracování, kotlárny a pod.)

2. 

výrobní úseky s automatizací3. 
galvanovny, lakovny, smaltovny, výroba elektroniky, izolací, polovodičů, kabelů a vodičů,
světelné techniky, uhlíkatých výrobků, výroba jemné mechaniky, optiky, automatizovaná
technologická pracoviště, hydraulické stanice, mořírny, výrobků z abraziv

4. 

robotizovaná pracoviště.5. 

Stavby chemického a zdravotnického průmyslu

ropovody a produktovody1. 
magistrální ropovody a produktovody, produktovody s pracovním tlakem větším než 4 MPa,
obslužné koleje s ochranou proti průniku škodlivin, opravy lékařských nástrojů

2. 

sklady hořlavých kapalin, podzemní technologické rozvody v závodech, čerpací stanice,
tukový průmysl, výroba extraktů z aromatických látek, sklady agresivních látek

3. 

zpracování gum a plastických hmot, obecná chemie, celuózo-papírenský průmysl, provozy
pracující za vysokých tlaků, zpracování uhlovodíků (ropy, dehtů, plynů), sklady
zkapalněných plynů, medicinální plyny, technologické potrubí v závodech chemického
průmyslu, výroba nátěrových látek, sklady agresivních a toxických látek, průmyslová
hnojiva a přípravky na ochranu rostlin, produktovody o pracovním tlaku větším než 40 MPa

4. 



základní chemie, petrochemie, kvalifikovaná chemie, provozně-technologické (cechové)
budovy, biotechnologie, krevní deriváty, syntetické léky, farmaceutický a kosmetický
průmysl, robotizovaná pracoviště v závodech chemického a celulózo-papírenského
průmyslu, průmyslové výbušniny.

5. 

Stavby spotřebního průmyslu

odkorňovací stanice, zkracovací stanice1. 
knihárny, tiskárny, průmysl spotřební elektroniky2. 
kožená galantérie, příprava obuvnických lepidel, prádelny bezvřetenové, zpracování lnu a
konopí, odlévaný čedič, izolační minerální vlákna, výroba nábytku, výroba obuvi, výroba
skleněných a textilních vláken, výroba sportovních potřeb, výroba vláken rayon

3. 

polygrafický průmysl, přádelny a tkalcovny, křemičité technické sklo, ploché sklo, sušárny
řeziva, výroba nití, stavebně truhlářská výroba, obalové sklo, užitkové osvětlovací sklo,
koželužná výroba, hudební nástroje

4. 

zušlechťování textilu, laminátový textil, výroba prádla a konfekcí, příprava sklářského
kmene, robotizovaná pracoviště v závodech spotřebního průmyslu.

5. 

Stavby výroby stavebních hmot a stavební keramiky

výroba výztuže, betonárky, maltovny, tesárny1. 
skrývky kamenolomů a nerudných surovin, těžba a zásobníky štěrku a drtě2. 
výroba stavebních dílců keramických a betonových, drtíren a třídíren kamene, těžba a mletí
vápenců, výroba struskové vlny, výroba cihel a stavební keramiky

3. 

výroba pórobetonových dílů, výroba prefabrikátů z předpjatého betonu, výroba minerální
plsti, vápnice, těžba kaolínu a jílu

4. 

výroba cementu, sila na sypké stavební hmoty.5. 

Stavby dopravní

úzkokolejné tratě, vnitrozávodová úzkokolejová doprava1. 
tramvajové tratě, staniční koleje, vlečky, překládkové kolejiště v závodě, železniční tratě v
extravilánu, troleje širých tratí, vleček a tramvajových tratí MHD, ochranné sítě a
protidotykové zábrany, kolejové jeřábové dráhy

2. 

nekolejová doprava-dopravní závody, železniční stanice, kolejová doprava, železniční tratě
v intravilánu, točnice, posuvny, kolejové brzdy, kabelizace elektrifikovaných tratí s
rozvodem silnoproudu, opravny železničních vozů, lokomotiv a pod., stavědla, nástupiště,
troleje v žel. stanicích, napájecí a zpětné vedení elektrifikovaných tratí, troleje
trolejbusových tratí MHD, trolejové a napájecí vedení stálých kolejí a dopraven povrchových
dolů, kolejiště uzlových stanic, horské železnice

3. 

vysokorychlostní tratě, kabelizace podél železničních tratí, místní kabelizace,
zabezpečovací zařízení provozu železnic (autoblok, poloautoblok, mechanické,
elektromechanické, releové), ohřev výhybek, krakorce a návěstní lávky, rozmrazovací haly,
ukolejnění, ochranné sítě a protidotykové zábrany na elektrizovaných tratích, výpravní
objekty, troleje v železničních uzlech, osvětlení železničních stanic

4. 

výpravní a provozní objekty s velmi náročným a reprezentačním řešením, řízení vlaků (se
zařízením umístěným v centrálním dispečinku).

5. 

Stavby spojů

vedení spojová vzdušná, společné TV antény pro skupinu objektů1. 
VF zesilovací stanice, místní telekomunikační rozvody, přípojky, stabilní hasící zařízení,
komplexní elektrické i neelektrické bezpečnostní systémy (např.: EZS, EPS, CCTV),

2. 



kontrola vstupů, docházky a stravování, obvodová ochrana, ochrana osob strážní služby,
mobilní nástražné systémy, paging, ozvučení budov a areálů vč. bezpečnostních
integrovaných řídících a monitorovacích systémů, rozvody STA, strukturovaná kabeláž,
komplexní ochrana proti odposlechům, bezpečnostní oplocení, mechanické a
elektro-mechanické zábranné prostředky, apod.
telekomunikační a radiokomunikační provozní budovy, vysílací televizní provozy,
telekomunikační tratě, telefonní ústředny, optický kabel, počítačové sítě

3. 

dálkové spojovací tratě, NF zesilovací stanice, rozhlasové a televizní stanice, NF provozy4. 
anténové stožáry a věže, rozhlasové a televizní studia5. 

Stavby zemědělské, lesnické, potravinářské a
vodohospodářské

výsadby krajinné zeleně, větrolamy, rekultivace a zúrodnění, výsadba sadů, vinic, chmelnic1. 
lesní cesty, studny, lesovny a hájovny, samostatné septiky2. 
stáje, dojírny, sušárny chmele, objemových krmiv, ovoce a zeleniny, zemědělské objekty s
ochranou spodních vod, sklady tekutých hnojiv, chov drůbeže, porodny, profylaktoria,
veterinární objekty, humusárny, regulační a odvodňovací systémy, kombinované přehrady,
vodárenské studny, zavlažovací systémy, hrazení bystřin a strží, rybníky, meliorace lesní
půdy odvodněním, odvodnění zemědělských pozemků, skleníky, množírny, pěstování hub,
posklizňová úprava zemědělských plodin, úpravy toků, zahrádkářské areály

3. 

kafilérie, cukrovary, drůbežárny, konzervárenský, masový a rybí průmysl, mrazírny a
chladírny, pekárny, přípravny a výrobny jídel, nápojový průmysl (pivovary, vinařské závody
a pod.) mlýny, skladovaní v silech, sušárny pro zpracování mléka, škrobárenský průmysl,
zpracování brambor, solivary

4. 

výroba cukrovinek, průmysl pro zpracování mléka.5. 

Stavby inženýrské a vodohospodářské

mola, požární nádrže, oplocení pozemků, polní cesty1. 
opěrné zdi, akvadukty, terénní úpravy, cesty, zpevněné plochy, parkoviště, komunikace
místní včetně přídavných pruhů a ploch, komunikace pro pěší, cyklistické komunikace,
venkovní osvětlení, vodovodní a kanalizační přípojky, skládky tuhého průmyslového
odpadu, zemní přehrady, malé vodní nádrže

2. 

sadové úpravy, dálnice, rychlostní komunikace, komunikace I. tř., komunikační sítě v
městské zástavbě se složitým dopravním řešením včetně přídavných pruhů a ploch, místní
komunikace ve statutárních městech se složitým řešením, průtahy silničních komunikací
obcemi vč. přídavných pruhů a ploch se složitým řešením, protihlukové stěny, silniční
světelná signalizace, kanalizace, přístavní bazény, vodovodní sítě, lodní výtahy,
energetické rozvody metra, podchody, jezy a stupně, stanice čerpací a přečerpávací, ost.
vodohosp. objekty, skládky komunálního odpadu, betonové přehrady, plavební komory,
malé vodní elektrárny, lávky pro pěší

3. 

mosty všech druhů, katodová ochrana potrubí, čistírny odpadních vod, úpravny vod,
kolektory, tunely, tunelová trasa metra, městská rychlodráha, skládky nebezpečných
odpadů, vodní elektrárny

4. 

stanice metra5. 

Stavby speciální

sklady soupravy PHM1. 
garážové dvory, vozové parky pro kolejová vozidla, radiolokátory, ochranné okopy, zákopy,
úkryty, stanoviště strážných, letištní dráhy

2. 



CO - stavební objekty, letecká střediska, odbavovací letištní budovy, ošetřovny kolejových a
pásových vozidel, sklady a uložiště PHM v tunelech, střelecká a velitelská stanoviště, věže
padákové, výzkumné polygony, autorevize, stavební objekty pro správu, stravování,
ubytování a výcvik

3. 

budovy letek, pohotovostní garáže, brodění tanků, pyroprovozy, sklady PHM se zvláštními
nároky na bezpečnost - SHR, sklady MS a jiného materiálu s podmínkami pro
vyprazdňování, světelné zabezpečovací zařízení letišť, úkryty polního opevnění pro zbraně,
munici a bojovou techniku, ošetřovny nemocných, stavební objekty pro PVO a PVOS

4. 

CO chráněné pracoviště, sklady PHM odolné, věže výcvikové, požární a pozorovací.5. 

Stavby občanské, bytové a zdravotnické

hřiště, sportoviště, tělovýchovné plochy, otevřené tribuny1. 
lyžařské vleky a obslužná zařízení, podzemní a nadzemní WC, boxové garáže, zastřešené
tribuny, stadiony a závodní dráhy otevřené, dětská hřiště s vybavením, zvířetníky, bufety,
čekárny, kiosky, ubytovací a jiné objekty pro dočasné použití, šatny, ošetřovny, hudební
pavilony

2. 

drobná architektura (fontány, plastiky, oplocení a pod.), zahradní architektura, rodinné
domy, bytové domy, garáže, (halové, poschoďové, podzemní), balírny velkoobchodní,
víkendové chaty, jesle, školy mateřské, základní, střední, sauny, tělocvičny, fitness centra,
knihovny, koupaliště, očistné lázně, dětské domovy, domovy důchodců, domy s
pečovatelskou službou, pensiony, sdružená ambulantní zařízení, obdobná zdravotnická
zařízení a ordinace, lékárny, kolumbária, hřbitovy, urnové háje, kavárny, bistra, kina,
polyfunkční domy (byty, obchody, služby a pod.), kryté tribuny se základním a vyšším
vybavením, sanace památkově chráněných staveb, prodejny, zoologické a botanické
zahrady

3. 

budovy pro administrativu, správu, řízení, pošty, pojišťovny, expozitury komerčních bank,
budovy pro obchod a služby, hypermarkety, hotely, motely (ostatní ubytovací zařízení pro
krátkodobé přechodné pobyty), sportovní haly, studentské domovy, společenské domy,
kulturní střediska, polyfunkční domy s individuálně řešenými podlažími, lázně léčebné a
odborné ústavy, polikliniky, obřadní síně, krematória, restaurace, vstupní objekty (výstavišť,
sportovišť, průmyslových areálů a pod.), krajinná architektura, plavecké kryté stadiony,
stadiony s umělou ledovou plochou, objekty pro rehabilitaci, hygienické stanice, požární
zbrojnice, divadla v přírodě, odborné a vysoké školy se speciálními učebnami a
laboratořemi, věznice

4. 

divadla, banky, spořitelny, koncertní síně, národní a vědecké knihovny, muzea, nemocnice,
vědecko-výzkumné ústavy, pomníky a památníky, átria s vysokými požadavky, výstavní
síně, galerie, kostely, soudy, věznice (s náročným vybavením).

5. 
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Dokumentace současného stavu
Půdorysnou plochou se rozumí plocha všech podlaží objektu včetně podzemí a půdního prostoru
(všech potřebných horizontálních řezů).

Vyžaduje-li se provedení výkresů v měřítku 1:50 a architektonických detailů v měřítku 1:1 až 1:20,
je možné zvýšit cenu maximálně o 50%.

Pásma obtížnosti

Objekty s jednoduchým pravidelným půdorysem, stropy rovné, omítnuté, podlahy v podlaží
v jedné úrovni, okenní a dveřní otvory pravoúhlé s rovným nadpražím v ostění, fasáda
jednoduchá bez architektonických článků, střechy rovné nebo šikmé pultové a sedlové.

1. 

Objekty s členěným půdorysem, stropy z části jednoduché, trámové nebo klenuté
jednoduchými klenbami ( valená apod.), okenní a dveřní otvory pravoúhlé se šikmými
špaletami, ale rovným nadpražím v ostění, fasáda jednoduchá se šambránami kolem
otvorů, střechy valbové.

2. 

Objekty s půdorysem členitým a nepravidelným, stropy trámové, profilované nebo částečně
klenuté ze složitějších kleneb (valené s lunetami, křížové bez žeber apod.), podlahy v
různých úrovních, okenní a dveřní otvory pravoúhlé se šikmými špaletami se záklenky v
nadpraží ostění, fasáda složitá s architektonickými dekorativními prvky.

3. 

Objekty s nepravidelným členitým půdorysem, stropy složité trámové nebo se složitými
klenbami (křížová s žebry, pruská, česká placka, síťová apod.), podlahy v jednom podlaží
různých úrovní, okenní otvory částečně klenuté, nestejné výšky prostorů, krovy staré
soustavy (ležaté stolice nebo složité krovy tesané), fasáda s bohatými architektonickými
detaily, včetně objektů, které jsou národními kulturními památkami.

4. 

Pro zařazení do příslušného pásma obtížnosti rozhoduje převážná část znaků uvedených v popisu
jednotlivých pásem obtížnosti.

Jsou-li zaměřovány objekty za plného provozu nebo zabydlené, doporučuje se použít maximální
cenu příslušného pásma.
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Projekt interiéru

Pásma náročnosti

Budovy pro společné ubytování, bufety, kryté promenády, zahradní restaurace, závodní
jídelny, oddychové haly a herny, obchodní jednotky.

1. 

Jednoduché nízkopodlažní administrativní budovy, internáty, mateřské, základní a střední
školy, zdravotní střediska, ordinace, obřadní síně, domovy důchodců, kina, tržnice,
knihovny, bytové a rodinné domy.

2. 

Administrativní budovy, společenská střediska, obchodní centra, nádražní budovy,
nemocnice, odborné a vysoké školy, peněžní ústavy-expozitury, muzea, pošty, kostely,
ubytovací a společenské části lázeňských budov a léčebných ústavů, hotely, obchodní
jednotky s náročnějším řešením, výstavní síně, krematoria, svatební síně, stanice
záchranné služby, výzkumné ústavy.

3. 

Peněžní ústavy, léčebné a lázeňské ústavy, koncertní síně, divadla, fakultní nemocnice,
radnice, budovy soudů, kostely a jiné administrativní budovy s nadprůměrnými požadavky.

4. 

Budovy reprezentativní s mimořádnými požadavky na vnitřní vybavení, prostory sloužící k
reprezentaci státu, zařízení pro mimořádné účely v historických budovách.

5. 
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Bodový způsob (Projekt interiéru)
Pro zařazení objektu do pásma náročnosti je třeba ve shodě se stupněm obtížnosti projektových
požadavků ohodnotit jednotlivé hodnotící znaky počtem bodů od 1 až 5. Součet takto získaných
bodů určuje pásmo náročnosti pro konečné zatřídění interieru. Cena se sjedná v rozpětí
příslušného pásma.

Hodnotící znaky

počet funkčních jednotek• 
prostorové uspořádání a provozní vztahy• 
technická náročnost interierových prvků• 
světelná pohoda, světelné efekty• 
materiálové ztvárnění a barevné řešení• 

Pásmo náročnosti

Pásmu 1 odpovídá počet bodů do 5.
Pásmu 2 odpovídá počet bodů od 6 do 10.
Pásmu 3 odpovídá počet bodů od 11 do 15.
Pásmu 4 odpovídá počet bodů od 16 do 20.
Pásmu 5 odpovídá počet bodů od 21 do 25.
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Vedlejší náklady (UNIKA)
Vedlejšími náklady rozumíme práce a výkony nezahrnuté v ceně inženýrsko-projektových prací
podle bodu 3.4.1. V tomto dialogovém okně jsou vypsány obvyklé vedlejší náklady, v případě
potřeby si může uživatel zadat své vlastní. V tisku se objeví jen položky s nenulovou cenou.

Práce a výkony nezahrnuté v ceně

3.4.1 V ceně inženýrsko-projektových prací nejsou zahrnuté:

dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí (zákon č.100/2001 Sb.),• 
průzkumné práce (geologické, geodetické, hydrologické, seismické,balneologické a pod.),• 
geodetická dokumentace• 
zjištování současného stavu a doplnění jeho dokumentace• 
zabezpečení projektových podkladů,• 
zhotovení maket a modelů(s výjimkou použití modelové techniky jako metody projektování),• 
vypracování projektové dokumentace interiérů• 
změny a doplňky projektů vyžádané objednavatelem,• 
dodavatelská dokumentace pro výrobní přípravu staveb,• 
výdaje, včetně příslušných cestovních nákladů pokud jde o práce vykonávané mimo území
ČR,

• 

zabezpečení zdrojů financování,• 
finanční a účetní operace spojené s výstavbou,• 
statistické vykazování,• 
úhrady obstarávaných věcí, prací, výkonů a služeb s výjimkou poddodávek,• 
správní a jiné poplatky• 
úhrada škod na lesních porostech a zemědělských kulturách,• 
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby podle přílohy č.12.• 
dokumentace pro přípravu a provedení komplexního vyzkoušení - řízení komplexního
vyzkoušení - příloha č.13

• 

uvedení dokončených staveb do provozu• 
činnosti související s řízením kvality stavby a zpracováním dokumentace pro řízení stavby -
příloha č.14

• 

zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou, např. vstup na pozemky, výkup a
nebo vyvlastnění a nájem pozemků popř. objektů, vypořádání náhrad za škody, správní
poplatky, věcná břemena a zabezpečení příslušných smluv s přípravou stavby a výstavbou,
detailní majetkoprávní elaborát, projednání s majiteli pozemků, atd.

• 

dokumentace bouracích prací• 
účast na zkušebním provozu• 
vypracování energetického průkazu budovy podle zákona o hospodaření s energií• 
výkony TD mimo obvyklou pracovní dobu vyvolané technol. postupem• 
při práci - KOOBZ podle přílohy č. 19 Sazebníku, včetně vypracování plánu BOZP• 
výkony koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - KOOBOZP• 
uzavírky komunikací, dopravní řešení• 
projekt postupu výstavby, dočasná opatření, provizorní provoz, atd.• 
zhotovení počítačových či jiných 3D modelů pro statické nebo dynamické vizualizace např.
za účelem prezentace (kromě případů, kdy vizualizace plní funkci plnohodnotných
doplňkových příloh Architektonicko-stavebního řešení). Pojem dynamická vizualizace
zahrnuje zhotovení animovaných výstupů/modelů za účelem názornějšího pochopení
prostorových vztahů dotčených systémů nebo systémů dotčených v čase

• 



3.4.2 Práce a výkony spojené s kompletací stavby nebo její částí nejsou zahrnuté v ceně
inženýrsko-projektových prací. Pro přípravu návrhu nabídkových cen kompletační činnosti ve
výstavbě - oddíl SKP 74.20... se doporučuje používat Metodický postup (sazebník) vydaný firmou
UNIKA.

3.4.3 Při oceňování prací uvedených v bodě 3.4.1 se doporučuje postupovat podle bodu 2.3
(individuální kalkulace nákladů a zisku podle položek kalkulačního vzorce v tomto členění: přímý
materiál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady, režijní náklady, úplné vlastní náklady výkonů,
poddodávky, zisk) popř. 2.4 sazebníku (v programu Honorář najdete ve výpočtech podle sazebníku
UNIKA jako Hodinové sazby).

3.4.4 Projektová dokumentace interiéru a vnitřního zařízení se oceňuje podle ustanovení čl. 4 a
tabulky č.16 sazebníku (v programu Honorář najdete ve výpočtech podle sazebníku UNIKA jako
Projekt interiéru).

Copyright © 2017 PROTECH spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Web: www.protech.cz



HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Druh stavby (Výkonový a honorářový řád 2002)
Všechny druhy staveb a výpočty odpovídají publikaci Výkonový a honorářový řád - ČKAIT, ČKA, 3.
vydání 2002.
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Bodový způsob (Výkonový a honorářový řád 1996)
Kategorie staveb a objektů pro účel tohoto řádu dělíme podle součtu bodů za jednotlivá kritéria na:

kategorii 1-101. 
kategorii 11-182. 
kategorii 19-263. 
kategorii 27-344. 
kategorii 35-495. 
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Bodový způsob (Výkonový a honorářový řád 2002)
Stavby nebo objekty dle tohoto řádu se člení do pěti kategorií, a to podle nároků, které jsou
kladeny při jejich navrhování a provedení. Kategorie dělíme podle součtu bodů za jednotlivá kritéria
na:

kategorii 1-71. 
kategorii 8-142. 
kategorii 15-263. 
kategorii 27-344. 
kategorii 35-495. 
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Základní honorář (Výkonový a honorářový řád
1996)
Pokud se podle publikace vybírá výše základního honoráře z určitého intervalu, máte v tomto
dialogu možnost si z tohoto intervalu zvolit. Pokud je editační pole s výší základního honoráře
zakázané, znamená to, že je tento interval omezen na jediné číslo, tedy výše základního honoráře
je daná a není možné ji měnit.

Jedná-li se u editovaného objektu o rekonstrukci, zatrhněte volbu Rekonstrukce, rozšíření,
přestavba, vytváření nového prostoru v objektu, modernizace a zvolte si procenta zvýšení
honoráře.

Je-li editovaný objekt opakovaný, zatrhněte volbu Opakovaný objekt a zvolte si procenta snížení
honoráře.
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Základní honorář (Výkonový a honorářový řád
2002)
Výši základního honoráře si můžete vybrat z nabídnutého intervalu.

Jedná-li se u editovaného objektu o rekonstrukci, zatrhněte volbu Rekonstrukce, rozšíření,
přestavba, vytváření nového prostoru v objektu, modernizace a zvolte si procenta zvýšení
honoráře.

Je-li editovaný objekt opakovaný, zatrhněte volbu Opakovaný objekt a zvolte si procenta snížení
honoráře.
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Sleva nebo navýšení
Pokud chcete slevu nebo navýšení Vašeho honoráře, vepište text do editačního pole Sleva nebo
navýšení. Je-li toto editační pole prázdné, žádná sleva ani navýšení se nepočítají. Procenta nebo
přímo částku zadejte do editačního pole % resp. Kč. Kladná čísla znamenají navýšení, záporná
čísla slevu. Doplňující údaj se vždy po změně hned dopočítá. Program si pamatuje, co jste
nastavovali (procenta nebo částku) a při případných změnách v předešlých dialozích se doplňující
údaj automaticky přepočítá.
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Bodový způsob (UNIKA)
Pásmo náročnosti staveb a objektů pro účel tohoto řádu dělíme podle součtu bodů za jednotlivá
kritéria na:

1. pásmo 6

2. pásmo 7-12

3. pásmo 13-18

4. pásmo 19-24

5. pásmo 25-30

Počet bodů za jednotlivá kritéria:

1 - nenáročné požadavky

2 - malé požadavky

3 - průměrné požadavky

4 - nadprůměrné požadavky

5 - velmi vysoké požadavky
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Výkonové fáze (UNIKA - předprojektová příprava)

Výkonové fáze

Zpracování studií (ST)
územních, architektonických a environmentálních,♦ 
objemového a prostorového řešení jednotlivých objektů,♦ 
vnitřního vybavení objektů♦ 
technologických zařízení♦ 
pro podnikatelský záměr♦ 
technicko - ekonomických.♦ 

1. 

Procenta za jednotlivé fáze

Průmyslové stavby:

fáze: do 5 %1. 

Ostatní stavby:

fáze: do 5 %1. 
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Výkonové fáze (UNIKA do 2014)
Hodnoty používané pro inicializaci procent za jednotlivé fáze můžete přepsat aktuálními hodnotami
tlačítkem Uložit. K návratu původních hodnot procent slouží tlačítko Základní nastavení. Tlačítka
Pouze PČ resp. Pouze IČ můžete použít pro vynulování procent IČ resp. PČ.

3.3.1 Základní soubor výkonů inženýrsko-projektových
činností v jednotlivých výkonových fázích

Zabezpečení vstupních podkladů (VSP)
obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby♦ 
objasnění základních cílů s odběratelem, zejména na podkladě už vypracovaných
architektonických a objem. studií

♦ 

zabezpečení průzkumů potřebných pro vypracování dokumentace♦ 
zabezpečení výběru staveniště.♦ 

1. 

Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a (IČ UR)
vypracování dokumentace přikládané k návrhu na vydání územního rozhodnutí v
rozsahu podle přílohy č. 1 (DUR)

♦ 

projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi v průběhu a v závěru
prací

♦ 

příprava jednání pro výběr zhotovitele projektu a IČ včetně přípravy podkladů pro
vypracování nabídek podle přílohy č. 17 (TDW/DVZ)

♦ 

spolupráce s investorem při vyhodnocení soutěže♦ 
uzavření smluv o budoucích smlouvách s vybranými zhotoviteli (projektu a IČ)♦ 
projednání dokumentace (zadání) s příslušnými orgány a org. za účelem vydání
územního rozhodnutí

♦ 

vypracování žádosti na zahájení územního řízení♦ 
zajištění vyvěšení informace o záměru.♦ 

2. 

Zabezpeční projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP) a (IC SP)
uzavření smluv na vypracování projektu♦ 
vypracování projektu pro ohlášení a stavební povolení (DSP) v rozsahu podle
přílohy č. 2

♦ 

koordinace projektu HP♦ 
projednání projektu s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání
stavebního povolení a jiných potřebných povolení v průběhu a závěru prací

♦ 

vypracování žádosti na zahájení stavebního povolení a jiných potřebných povolení,
vč. zajištění informace

♦ 

zabezpečení KOOBOZP, atd.♦ 

3. 

Dopracování projektu pro provádění stavby (DPS) a (IČ PS)
koordinace projektu HP♦ 
vypracování soutěžních podmínek pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele
stavby, nebo její části

♦ 

spolupráce projektanta s investorem při soutěži♦ 
dopracování projektu pro provedení stavby (DPS) v rozsahu podle přílohy č. 3
včetně zapracování podmínek stavebního povolení projektu, vč. specifikace strojů a
zařízení, popisu prací s výkazem výměr a kontrolního propočtu

♦ 

dohled autora nad dodržením architektonické a celkové koncepce v souladu s DSP.♦ 

4. 

Zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby (IČ PS)
spolupráce s investorem při vyhodnocení soutěže♦ 
uzavření smluv s vybranými zhotoviteli (dodavateli)♦ 

5. 



zabezpečení aktualizovaného časového plánu stavby za účelem koordinace prací a
dodávek

♦ 

uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané činnosti, včetně
zastupování ve sporech.

♦ 

Práce spojené s prováděním stavby (AD) + (IČ PS)
aktualizace smluvních vztahů v průběhu realizace♦ 
výkon občasného autorského dozoru podle přílohy č. 9, (AD)♦ 
zabezpečení zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro kolaudaci
(DSPS)

♦ 

koordinace prací a dodávek mezi přímými zhotoviteli♦ 
organizační zabezpečení povinností zadavatele při individuálním a komplexním
vyzkoušení a účast na těchto zkouškách (viz příloha č. 13)

♦ 

výkon technického dozoru stavebníka v rozsahu podle př. č. 10, (TDI)♦ 
zabezpečení změn potřebných povolení♦ 

6. 

Práce po dokončení stavby (IČ)
zabezpečení ZKP a kolaudačního souhlasu, případně povolení na předčasné
užívání stavby nebo její části

♦ 

spolupráce se zadavatelem při plnění požadavků, vyplývajících ze ZKP a
kolaudačního souhlasu

♦ 

účast na vyhodnocení zkušeb. provozu♦ 
spolupráce s provozovatelem při garančních zkouškách♦ 

7. 

Procenta za jednotlivé fáze (UNIKA 2007-2014)

Průmyslové stavby:

fáze: PČ: 1 %, IČ: 2 %1. 
fáze: PČ: 11 %, IČ: 5 %2. 
fáze: PČ: 21 %, IČ: 2 %3. 
fáze: PČ: 22 %, IČ: 2 %4. 
fáze: PČ: 0 %, IČ: 6 %5. 
fáze: PČ: 5 %, IČ: 20 %6. 
fáze: PČ: 0 %, IČ: 3 %7. 

Ostatní stavby:

fáze: PČ: 1 %, IČ: 2 %1. 
fáze: PČ: 12 %, IČ: 4 %2. 
fáze: PČ: 23 %, IČ: 2 %3. 
fáze: PČ: 24 %, IČ: 2 %4. 
fáze: PČ: 0 %, IČ: 5 %5. 
fáze: PČ: 5 %, IČ: 17 %6. 
fáze: PČ: 0 %, IČ: 3 %7. 

Liniové stavby:

fáze: PČ: 1 %, IČ: 3 %1. 
fáze: PČ: 19 %, IČ: 6 %2. 
fáze: PČ: 25 %, IČ: 4 %3. 
fáze: PČ: 15 %, IČ: 2 %4. 
fáze: PČ: 0 %, IČ: 5 %5. 
fáze: PČ: 3 %, IČ: 14 %6. 
fáze: PČ: 0 %, IČ: 3 %7. 



3.3.4 Základní soubor výkonů inženýrsko-projektových
činností v jednotlivých výkonových fázích s veřejným
výběrovým řízením na základě detailních položek

Zabezpečení vstupních podkladů (VSP)1. 
Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR)2. 
Zabezpeční projektové přípravy pro stavební řízení (DSP)3. 
Tendrová dokumentace (detailní položky - TDW/DVZ)4. 
Dopracování projektu pro provádění stavby (DPS)5. 
Zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby (IČ PS)6. 
Práce spojené s prováděním stavby (IČ PS)7. 
Práce po dokončení stavby (IČ)8. 

Vzájemný poměr u položek 4 a 5 je možné sjednat odchylně pro SO a PS i v rámci jedné stavby.

Procenta za jednotlivé fáze (UNIKA 2007-2014)

Průmyslové stavby:

fáze: PČ: 1 %, IČ: 2 %1. 
fáze: PČ: 11 %, IČ: 5 %2. 
fáze: PČ: 21 %, IČ: 2 %3. 
fáze: PČ: 20 %, IČ: 2 %4. 
fáze: PČ: 12 %, IČ: 1 %5. 
fáze: PČ: 0 %, IČ: 6 %6. 
fáze: PČ: 5 %, IČ: 20 %7. 
fáze: PČ: 0 %, IČ: 3 %8. 

Ostatní stavby:

fáze: PČ: 1 %, IČ: 2 %1. 
fáze: PČ: 12 %, IČ: 4 %2. 
fáze: PČ: 23 %, IČ: 2 %3. 
fáze: PČ: 24 %, IČ: 2 %4. 
fáze: PČ: 12 %, IČ: 1 %5. 
fáze: PČ: 0 %, IČ: 5 %6. 
fáze: PČ: 5 %, IČ: 17 %7. 
fáze: PČ: 0 %, IČ: 3 %8. 

Liniové stavby:

fáze: PČ: 1 %, IČ: 3 %1. 
fáze: PČ: 19 %, IČ: 6 %2. 
fáze: PČ: 25 %, IČ: 4 %3. 
fáze: PČ: 14 %, IČ: 2 %4. 
fáze: PČ: 9 %, IČ: 1 %5. 
fáze: PČ: 0 %, IČ: 5 %6. 
fáze: PČ: 3 %, IČ: 14 %7. 
fáze: PČ: 0 %, IČ: 3 %8. 



3.3.5 Základní soubor výkonů inženýrsko-projektových
činností v jednotlivých výkonových fázích s veřejným
výběrovým řízením na základě agregovaných položek

Zabezpečení vstupních podkladů (VSP)1. 
Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR)2. 
Zabezpeční projektové přípravy pro stavební řízení (DSP)3. 
Tendrová dokumentace (agregované položky - TDW/DVZ)4. 
Dopracování projektu pro provádění stavby (DPS)5. 
Zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby (IČ PS)6. 
Práce spojené s prováděním stavby (IČ PS)7. 
Práce po dokončení stavby (IČ)8. 

Vzájemný poměr u položek 4 a 5 je možné sjednat odchylně pro SO a PS i v rámci jedné stavby.

Procenta za jednotlivé fáze (UNIKA 2007-2014)

Průmyslové stavby:

fáze: PČ: 1 %, IČ: 2 %1. 
fáze: PČ: 11 %, IČ: 5 %2. 
fáze: PČ: 21 %, IČ: 2 %3. 
fáze: PČ: 14 %, IČ: 2 %4. 
fáze: PČ: 18 %, IČ: 1 %5. 
fáze: PČ: 0 %, IČ: 6 %6. 
fáze: PČ: 5 %, IČ: 20 %7. 
fáze: PČ: 0 %, IČ: 3 %8. 

Ostatní stavby:

fáze: PČ: 1 %, IČ: 2 %1. 
fáze: PČ: 12 %, IČ: 4 %2. 
fáze: PČ: 23 %, IČ: 2 %3. 
fáze: PČ: 16 %, IČ: 2 %4. 
fáze: PČ: 20 %, IČ: 1 %5. 
fáze: PČ: 0 %, IČ: 5 %6. 
fáze: PČ: 5 %, IČ: 17 %7. 
fáze: PČ: 0 %, IČ: 3 %8. 

Liniové stavby:

fáze: PČ: 1 %, IČ: 3 %1. 
fáze: PČ: 19 %, IČ: 6 %2. 
fáze: PČ: 25 %, IČ: 4 %3. 
fáze: PČ: 9 %, IČ: 2 %4. 
fáze: PČ: 14 %, IČ: 1 %5. 
fáze: PČ: 0 %, IČ: 5 %6. 
fáze: PČ: 3 %, IČ: 14 %7. 
fáze: PČ: 0 %, IČ: 3 %8. 



3.3.6 Základní soubor výkonů inženýrsko-projektových
činností v jednotlivých výkonových fázích s veřejným
výběrovým řízením na základě soupisu prací - vyhláška č.
230/2012 Sb.

Zabezpečení vstupních podkladů (VSP)1. 
Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR)2. 
Zabezpeční projektové přípravy pro stavební řízení (DSP)3. 
Zabezpeční projektové přípravy pro provedení stavby (DSP)4. 
Zadávací dokumentace (ZPVZ-TDW)5. 
Dopracování projektu pro provádění stavby (DPS) - podle rozsahu6. 
Zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby (IČ PS)7. 
Práce spojené s prováděním stavby (IČ PS)8. 
Práce po dokončení stavby (IČ)9. 

Vzájemný poměr u položek 4 a 5 je možné sjednat odchylně pro SO a PS i v rámci jedné stavby.

Procenta za jednotlivé fáze (UNIKA 2013-2014)

Průmyslové stavby:

fáze: PČ: 1 %, IČ: 2 %1. 
fáze: PČ: 11 %, IČ: 5 %2. 
fáze: PČ: 21 %, IČ: 2 %3. 
fáze: PČ: 20 %, IČ: 2 %4. 
fáze: PČ: 10 %, IČ: 1 %5. 
fáze: PČ: 3-8 %, IČ: 1 %6. 
fáze: PČ: 0 %, IČ: 6 %7. 
fáze: PČ: 5 %, IČ: 20 %8. 
fáze: PČ: 0 %, IČ: 3 %9. 

Ostatní stavby:

fáze: PČ: 1 %, IČ: 2 %1. 
fáze: PČ: 12 %, IČ: 4 %2. 
fáze: PČ: 23 %, IČ: 2 %3. 
fáze: PČ: 22 %, IČ: 2 %4. 
fáze: PČ: 10 %, IČ: 1 %5. 
fáze: PČ: 3-8 %, IČ: 1 %6. 
fáze: PČ: 0 %, IČ: 5 %7. 
fáze: PČ: 5 %, IČ: 17 %8. 
fáze: PČ: 0 %, IČ: 3 %9. 

Liniové stavby:

fáze: PČ: 1 %, IČ: 3 %1. 
fáze: PČ: 19 %, IČ: 6 %2. 
fáze: PČ: 25 %, IČ: 4 %3. 
fáze: PČ: 13 %, IČ: 2 %4. 
fáze: PČ: 10 %, IČ: 1 %5. 



fáze: PČ: 3-8 %, IČ: 1 %6. 
fáze: PČ: 0 %, IČ: 5 %7. 
fáze: PČ: 3 %, IČ: 14 %8. 
fáze: PČ: 0 %, IČ: 3 %9. 

3.4 Práce a výkony nezahrnuté v ceně

3.4.1 V ceně inženýrsko-projektových prací nejsou zahrnuté:

dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.),• 
průzkumné práce (geologické, geodetické, hydrologické, seismické,balneologické a pod.),• 
geodetická dokumentace• 
zjištování současného stavu a doplnění jeho dokumentace• 
zabezpečení projektových podkladů,• 
zhotovení maket a modelů (s výjimkou použití modelové techniky jako metody
projektování),

• 

vypracování projektové dokumentace interiérů• 
změny a doplňky projektů vyžádané objednavatelem,• 
dodavatelská dokumentace pro výrobní přípravu staveb,• 
výdaje, včetně příslušných cestovních nákladů pokud jde o práce vykonávané mimo území
ČR,

• 

zabezpečení zdrojů financování,• 
finanční a účetní operace spojené s výstavbou,• 
statistické vykazování,• 
úhrady obstarávaných věcí, prací, výkonů a služeb s výjimkou poddodávek,• 
správní a jiné poplatky• 
úhrada škod na lesních porostech a zemědělských kulturách,• 
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby podle přílohy č. 14.• 
dokumentace pro přípravu a provedení komplexního vyzkoušení - řízení komplexního
vyzkoušení - příloha č. 15

• 

uvedení dokončených staveb do provozu• 
činnosti související s řízením kvality stavby a zpracováním dokumentace pro řízení stavby -
příloha č. 16

• 

zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou, např. vstup na pozemky, výkup a
nebo vyvlastnění a nájem pozemků popř. objektů, vypořádání náhrad za škody, správní
poplatky, věcná břemena a zabezpečení příslušných smluv s přípravou stavby a výstavbou,
detailní majetkoprávní elaborát, projednání s majiteli pozemků, atd.

• 

dokumentace bouracích prací• 
účast na zkušebním provozu• 
vypracování energetického průkazu budovy podle zákona o hospodaření s energií• 
výkony TD mimo obvyklou pracovní dobu vyvolané technol. postupem• 
výkony koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - KOOBOZP• 
uzavírky komunikací, dopravní řešení• 
projekt postupu výstavby, dočasná opatření, provizorní provoz, atd.• 
zhotovení počítačových či jiných 3D modelů pro statické nebo dynamické vizualizace např.
za účelem prezentace (kromě případů, kdy vizualizace plní funkci plnohodnotných
doplňkových příloh Architektonicko-stavebního řešení). Pojem dynamická vizualizace
zahrnuje zhotovení animovaných výstupů/modelů za účelem názornějšího pochopení
prostorových vztahů dotčených systémů nebo systémů dotčených v čase

• 

3.4.2 Práce a výkony spojené s kompletací stavby nebo její částí nejsou zahrnuté v ceně
inženýrsko-projektových prací. Pro přípravu návrhu nabídkových cen kompletační činnosti ve
výstavbě - oddíl SKP 74.20... se doporučuje používat Metodický postup (sazebník) vydaný firmou
UNIKA.



3.4.3 Při oceňování prací uvedených v bodě 3.4.1 se doporučuje postupovat podle bodu 2.3
(individuální kalkulace nákladů a zisku podle položek kalkulačního vzorce v tomto členění: přímý
materiál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady, režijní náklady, úplné vlastní náklady výkonů,
poddodávky, zisk) popř. 2.4 sazebníku (v programu Honorář najdete ve výpočtech podle sazebníku
UNIKA jako Hodinové sazby).

3.4.4 Projektová dokumentace interiéru a vnitřního zařízení se oceňuje podle ustanovení čl. 4 a
tabulky č. 16 sazebníku (v programu Honorář najdete ve výpočtech podle sazebníku UNIKA jako
Projekt interiéru).
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Výkonové fáze (UNIKA od 2015)
Hodnoty používané pro inicializaci procent a názvů jednotlivých fází můžete přepsat aktuálními
hodnotami tlačítkem Uložit. K návratu původních hodnot procent a názvů slouží tlačítko Základní
nastavení. Tlačítka Pouze PČ resp. Pouze IČ můžete použít pro vynulování procent IČ resp. PČ.

3.3 Soubor výkonů inženýrsko-projektových prací v
jednotlivých výkonových fázích

3.3.1 Základní soubor výkonů inženýrsko projektových prací v jednotlivých výkonových fázích
podle ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

3.3.2 Základní soubor výkonů inženýrsko projektových prací v jednotlivých výkonových fázích
podle ustanovení vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravních staveb

3.3.3 Základní soubor výkonů inženýrsko projektových prací v jednotlivých výkonových fázích
podle ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., pro stavby
plynárenských zařízení

3.3.1 Základní soubor výkonů inženýrsko projektových
prací v jednotlivých výkonových fázích podle ustanovení
vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

0. Studie a práce obdobného charakteru.

1. Zabezpečení vstupních podkladů (VSP).

1.1 Projektové práce PČ - shromáždění podkladů a stanovení a objasnění základních cílů.• 
1.2 Inženýrská činnost IČ - zabezpečení (=sjednání) potřebných průzkumů pro vypracování
dokumentace, vlastní průzkumné práce nejsou v této ceně obsaženy - IK (individuální
kalkulace) nebo podle příslušných ceníků (např. geodetického).

• 

0. EIA.

0.1 Projektové a obdobné práce PČ. Dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní
prostředí.

• 

0.2 Inženýrská činnost IČ. Související činnosti na straně odběratele (investora), které
nejsou součástí prací zpracovatele hodnocení EIA.

• 

2. Fáze územního řízení - zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská
činnost územního řízení (IČUŘ).

2.1 Projektové práce PČ. Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí a umístění
stavby nebo zařízení - (DUR) podle § 1 odst. a). Příloha č. 1 k Sazebníku. Veškeré
potřebné průzkumy musí být k dispozici (nejsou obsaženy v ceně).

• 

2.2 Inženýrské činnosti IČ. Projednání DUR s dotčenými orgány a organizacemi,
vypracování žádosti na zahájení územního řízení, zajištění vyvěšení informace o záměru.

• 



Nezahrnuto v ceně: dokumentace pro majetkoprávní vypořádání (majetkoprávní elaborát),
poplatky související s projednáním ÚŘ (fakturace na základě skutečně vynaložených
nákladů). Pro uvedenou činnost by bylo vhodné stanovit minimální limitní hodnotu pro
stavby v areálu 60 000 Kč, pro liniové stavby 100 000 Kč při zohlednění konkrétních
podmínek.

3. Fáze pro stavební povolení - zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení
(DSP) a (IČ SP).

3.1 Projektové práce PČ. Společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního
povolení u staveb v působnosti obecních úřadů a u staveb vodních děl podle § 1 odst. d)
(DSR) - příloha č. 4 k Sazebníku. Veškeré potřebné průzkumy musí být k dispozici (nejsou
obsaženy v ceně).

• 

3.2 Inženýrské činnosti IČ. Projednání společné dokumentace s dotčenými orgány a
organizacemi, vypracování žádosti na zahájení společného stavebního řízení, zajištění
vyvěšení informace o záměru. Zabezpečení KOOBOZ, atd.
Nezahrnuto v ceně: dokumentace pro majetkoprávní vypořádání (majetkoprávní elaborát),
poplatky související s projednáním ÚŘ (fakturace na základě skutečně vynaložených
nákladů). Pro uvedenou činnost by bylo vhodné stanovit minimální limitní hodnotu pro
stavby v areálu 60 000 Kč, pro liniové stavby 100 000 Kč při zohlednění konkrétních
podmínek.

• 

3.3 Projektové práce PČ. Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání
stavebního povolení (DSP) podle § 1 odst. e) - příloha č. 2 k Sazebníku. Veškeré potřebné
průzkumy musí být k dispozici (nejsou obsaženy v ceně).

• 

3.4 Inženýrské činnosti IČ. Projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a
organizacemi, vypracování žádosti na zahájení stavebního řízení, případně dalších
potřebných povolení, včetně zajištění informace. Zabezpečení KOOBOZ, atd.
Nezahrnuto v ceně: dokumentace pro majetkoprávní vypořádání (majetkoprávní elaborát),
poplatky související s projednáním ÚŘ (fakturace na základě skutečně vynaložených
nákladů). Pro uvedenou činnost by bylo vhodné stanovit minimální limitní hodnotu pro
stavby v areálu 60 000 Kč, pro liniové stavby 100 000 Kč při zohlednění konkrétních
podmínek.

• 

3.5 Projektové práce PČ. Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání
stavebního povolení DSP bez předchozího projektového stupně, především bez DUR.
Veškeré potřebné průzkumy musí být k dispozici (nejsou obsaženy v ceně).

• 

3.6 Inženýrské činnosti IČ. Projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a
organizacemi, vypracování žádosti na zahájení stavebního řízení, zajištění vyvěšení
informace o záměru. Zabezpečení KOOBOZ, atd.
Nezahrnuto v ceně: dokumentace pro majetkoprávní vypořádání (majetkoprávní elaborát),
poplatky související s projednáním ÚŘ (fakturace na základě skutečně vynaložených
nákladů). Pro uvedenou činnost by bylo vhodné stanovit minimální limitní hodnotu pro
stavby v areálu 60 000 Kč, pro liniové stavby 100 000 Kč při zohlednění konkrétních
podmínek.

• 

4. Fáze projektu pro provádění stavby (DPS) a (IČ PS).

4.1 Projektové práce PČ. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), podle § 1
odst. f) - příloha č. 3 k Sazebníku. Veškeré potřebné průzkumy musí být k dispozici (nejsou
obsaženy v ceně).

• 

4.2 Inženýrské činnosti IČ. Projednání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)
s dotčenými orgány a organizacemi, koordinace, zabezpečení KOOBOZ, popřípadě plánu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

• 

5. Jednostupňový projekt.



5.1 Projektové práce PČ. Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ). Projektová
dokumentace musí být zpracována v rozsahu projektu pro povolení stavby a v
podrobnostech projektu pro provádění stavby. (DSP+DPS)

• 

5.2 Inženýrské činnosti IČ. Projednání jednostupňového projektu viz 3.2, 3.4, 3.6 a 4.2
(popřípadě 2.2). Cena DSJ=(DSP+DPS) x 0,9.

• 

6. Výběrové řízení na správce (inženýra) stavby.

6.1 Projektové práce PČ. Vypracování soutěžních podmínek, dokumentace pro výběr
správce (inženýra) stavby, zadávací dokumentace na služby (TDS/ZDS).

• 

6.2 Inženýrské činnosti IČ. Spolupráce se zadavatelem (investorem) při přípravě a vypsání
výběrového řízení; spolupráce se zadavatelem při vyhodnocení výběrového řízení; uzavření
smluv s vybranými zhotoviteli, atd.

• 

7. Fáze výběru zhotovitele.

7.1 Výběrové řízení na zhotovitele na základě DSP a částečně rozpracované DPS s
agregovanými položkami a soupisu prací.
Projektové práce PČ. Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ/TDW) se
soupisem prací v agregovaných položkách - Technická část: svazky 3-5 (Technické
specifikace, Soupis prací, Potřebné výkresy). V ceně se musí zohlednit (%), jestli se dělá 3
samostatně nebo ne a část DPS je pouze součástí 7.1 a následně jaká část se dá do 5.

• 

7.2 Obchodní a právní část - svazky 1-2 (Instrukce a obchodní podmínky).
Inženýrské činnosti IČ. Spolupráce se zadavatelem (investorem) při přípravě a vypsání
výběrového řízení; spolupráce se zadavatelem při vyhodnocení výběrového řízení; uzavření
smluv s vybranými zhotoviteli, zabezpečení časového plánu koordinace prací a dodávek,
atd.

• 

7.3 Výběrové řízení na zhotovitele na základě DSP a DPS (pokročile rozpracované) s
detailními položkami a soupisem prací podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. (v letech 2015-2016
to bylo podle vyhlášky č. 230/2012 Sb.)
Projektové práce PČ. Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ/TDW) se
soupisem prací - Technická část: svazky 3-5 (Technické specifikace, Soupis prací,
Potřebné výkresy). V ceně se musí zohlednit (%), jestli se dělá 3 samostatně nebo ne a
část DPS je pouze součástí 7.3 a následně jaká část se dá do 5.

• 

7.4 Obchodní a právní část - svazky 1-2 (Instrukce a obchodní podmínky).
Inženýrské činnosti IČ. Spolupráce se zadavatelem (investorem) při přípravě a vypsání
výběrového řízení; spolupráce se zadavatelem při vyhodnocení výběrového řízení; uzavření
smluv s vybranými zhotoviteli, zabezpečení časového plánu koordinace prací a dodávek,
atd.

• 

8. Fáze dopracování dokumentace pro provádění stavby po výběru zhotovitele.

8.1 Dopracování DPS po předchozí DVZ s agregovanými položkami.
Projektové práce PČ. Dopracování DPS v celém rozsahu s konkrétními výrobky a materiály
zhotovitele, zapracování podmínek stavebního povolení, případně jiných rozhodnutí a
povolení.

• 

8.2 Inženýrské činnosti IČ. Koordinace, kontrola souladu DPS s podmínkami stavebního
povolení, DVZ a nabídkou zhotovitele, atd.

• 

8.3 Dopracování DPS po předchozí DVZ s detailními položkami podle vyhlášky č. 169/2016
Sb. (v letech 2015-2016 to bylo podle vyhlášky č. 230/2012 Sb.)
Projektové práce PČ. Dopracování DPS v celém rozsahu s konkrétními výrobky a materiály
zhotovitele, zapracování podmínek stavebního povolení, případně jiných rozhodnutí a
povolení.

• 

8.4 Inženýrské činnosti IČ. Koordinace, kontrola souladu DPS s podmínkami stavebního
povolení, DVZ a nabídkou zhotovitele, atd.

• 



9. Fáze zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním
stavby.

9.1 Inženýrské činnosti IČ. Zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby, včetně
jejich aktualizace, spolupráce s investorem, zpracování aktualizovaného časového plánu
výstavby, uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané činnosti,
koordinace prací a dodávek mezi přímými zhotoviteli, výkon občasného technického dozoru
investora (TDI), zabezpečení zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
organizační zabezpečení povinností zadavatele při individuálních a komplexních
zkouškách, (součástí ceny není cena za zastupování v právních sporech).

• 

9.2 Projektové práce PČ. Výkon občasného autorského dozoru (AD). V případě, že
stavebník si vyžádá častější výkon AD, je možné dohodnout cenu přiměřeně vyšší než
stanovených 5% a nebo dohodnout cenu podle příslušných sazeb invididuální kalkulace.
Trvalý autorský dozor se ocení individuální kalkulací.

• 

10. Fáze zpracování dodavatelské přípravy a dokumentace.

10.1 Projektové práce PČ. Jedná se o práce projektové, konstrukční a obdobné, které jsou
součástí přípravy zhotovitele a může je projektant pro zhotovitele zajistit, nebo je obvykle
zajišťuje (např. výkresy výztuže, atd.).

• 

10.2 Inženýrské činnosti IČ. Zajištění potřebných informací a podkladů nutných pro
zpracování dodavatelské dokumentace.

• 

11. Fáze po dokončení stavby.

11.1 Projektové práce PČ. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).• 
11.2 Inženýrské činnosti IČ. Zabezpečení ZKP a kolaudačního souhlasu, případně povolení
na předčasné užívání stavby nebo její části, spolupráce se zadavatelem při plnění
požadavků vyplývajících ze ZKP a kolaudačního souhlasu, účast na vyhodnocení
zkušebního provozu, spolupráce s provozovatelem při garančních zkouškách, atd.

• 

12. Dokumentace bouracích prací - příloha č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Procenta za jednotlivé fáze (UNIKA od 2015)

Průmyslové stavby:

0. fáze: PČ: IK, IČ: IK (individuální kalkulace)• 
1. fáze: PČ: 1 %, IČ: 2 %• 
0. fáze (0.1 a 0.2): PČ: IK, IČ: IK• 
2. fáze: PČ: 11 %, IČ: 5 %• 
3. fáze (3.1 a 3.2): PČ: 29 %, IČ: 6 %• 
3. fáze (3.3 a 3.4): PČ: 21 %, IČ: 2 %• 
3. fáze (3.5 a 3.6): PČ: 25 %, IČ: 4 %• 
4. fáze: PČ: 22 %, IČ: 2 %• 
5. fáze: PČ: 39 %, IČ: 3 %• 
6. fáze: PČ: IK, IČ: IK• 
7. fáze (7.1 a 7.2): PČ: 16 %, IČ: 2 %• 
7. fáze (7.3 a 7.4): PČ: 23 %, IČ: 2 %• 
8. fáze (8.1 a 8.2): PČ: 12 %, IČ: 1 % (2015-2016); PČ: 19 %, IČ: 1 % (2017)• 
8. fáze (8.3 a 8.4): PČ: 12 %, IČ: 1 %• 
9. fáze: PČ: 5 %, IČ: 26 %• 
10. fáze: PČ: IK, IČ: IK• 
11. fáze: PČ: IK, IČ: 3 %• 
12. fáze: PČ: do 16 %, IČ: IK• 



Ostatní stavby:

0. fáze: PČ: IK, IČ: IK• 
1. fáze: PČ: 1 %, IČ: 2 %• 
0. fáze (0.1 a 0.2): PČ: IK, IČ: IK• 
2. fáze: PČ: 12 %, IČ: 4 %• 
3. fáze (3.1 a 3.2): PČ: 32 %, IČ: 5 %• 
3. fáze (3.3 a 3.4): PČ: 23 %, IČ: 2 %• 
3. fáze (3.5 a 3.6): PČ: 26 %, IČ: 4 %• 
4. fáze: PČ: 24 %, IČ: 2 %• 
5. fáze: PČ: 42 %, IČ: 3 %• 
6. fáze: PČ: IK, IČ: IK• 
7. fáze (7.1 a 7.2): PČ: 16 %, IČ: 2 %• 
7. fáze (7.3 a 7.4): PČ: 24 %, IČ: 2 %• 
8. fáze (8.1 a 8.2): PČ: 12 %, IČ: 1 % (2015-2016); PČ: 20 %, IČ: 1 % (2017)• 
8. fáze (8.3 a 8.4): PČ: 12 %, IČ: 1 %• 
9. fáze: PČ: 5 %, IČ: 23 %• 
10. fáze: PČ: IK, IČ: IK• 
11. fáze: PČ: IK, IČ: 3 %• 
12. fáze: PČ: do 16 %, IČ: IK• 

Liniové stavby:

0. fáze: PČ: IK, IČ: IK• 
1. fáze: PČ: 1 %, IČ: 3 %• 
0. fáze (0.1 a 0.2): PČ: IK, IČ: IK• 
2. fáze: PČ: 19 %, IČ: 6 %• 
3. fáze (3.1 a 3.2): PČ: 40 %, IČ: 9 %• 
3. fáze (3.3 a 3.4): PČ: 25 %, IČ: 4 %• 
3. fáze (3.5 a 3.6): PČ: 33 %, IČ: 8 %• 
4. fáze: PČ: 15 %, IČ: 2 %• 
5. fáze: PČ: 36 %, IČ: 5 %• 
6. fáze: PČ: IK, IČ: IK• 
7. fáze (7.1 a 7.2): PČ: 9 %, IČ: 2 %• 
7. fáze (7.3 a 7.4): PČ: 14 %, IČ: 2 %• 
8. fáze (8.1 a 8.2): PČ: 11 %, IČ: 1 % (2015-2016); PČ: 14 %, IČ: 1 % (2017)• 
8. fáze (8.3 a 8.4): PČ: 9 %, IČ: 1 %• 
9. fáze: PČ: 3 %, IČ: 19 %• 
10. fáze: PČ: IK, IČ: IK• 
11. fáze: PČ: IK, IČ: 3 %• 
12. fáze: PČ: do 16 % (IK), IČ: IK• 

3.3.2 Základní soubor výkonů inženýrsko projektových
prací v jednotlivých výkonových fázích podle ustanovení
vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravních staveb

0. Studie a práce obdobného charakteru.

1. Zabezpečení vstupních podkladů (VSP).

1.1 Projektové práce PČ - shromáždění podkladů a stanovení a objasnění základních cílů.• 



1.2 Inženýrská činnost IČ - zabezpečení (=sjednání) potřebných průzkumů pro vypracování
dokumentace, vlastní průzkumné práce nejsou v této ceně obsaženy - IK (individuální
kalkulace) nebo podle příslušných ceníků (např. geodetického).

• 

0. EIA.

0.1 Projektové a obdobné práce PČ. Dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní
prostředí.

• 

0.2 Inženýrská činnost IČ. Související činnosti na straně odběratele (investora), které
nejsou součástí prací zpracovatele hodnocení EIA.

• 

2. Fáze územního řízení - zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská
činnost územního řízení (IČUŘ). Vypracovává se podle ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve
znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

2.1 Projektové práce PČ. Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí a umístění
stavby nebo zařízení - (DUR) podle § 1 odst. a). Příloha č. 1 k Sazebníku. Veškeré
potřebné průzkumy musí být k dispozici (nejsou obsaženy v ceně).

• 

2.2 Inženýrská činnost IČ. Projednání DUR s dotčenými orgány a organizacemi,
vypracování žádosti na zahájení územního řízení, zajištění vyvěšení informace o záměru,
atd.
Nezahrnuto v ceně: dokumentace pro majetkoprávní vypořádání (majetkoprávní elaborát),
poplatky související s projednáním ÚŘ (fakturace na základě skutečně vynaložených
nákladů). Pro uvedenou činnost by bylo vhodné stanovit minimální limitní hodnotu pro
stavby v areálu 60 000 Kč, pro liniové stavby 100 000 Kč při zohlednění konkrétních
podmínek.

• 

3. Fáze zabezpečení projektové dokumentace pro ohlášení stavby (DOS).

3.1 Projektové práce PČ. Projektová dokumentace staveb dálnic, silnic, místních
komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro ohlášení stavby je uvedena v
příloze č. 7 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Veškeré potřebné průzkumy musí být k dispozici
(nejsou obsaženy v ceně).

• 

3.2 Inženýrská činnost IČ. Projednání DOS s dotčenými orgány a organizacemi,
vypracování žádosti na zahájení uzemního řízení, zajištění vyvěšení informace o záměru,
atd.
Nezahrnuto v ceně: dokumentace pro majetkoprávní vypořádání (majetkoprávní elaborát),
poplatky související s projednáním ÚŘ (fakturace na základě skutečně vynaložených
nákladů). Pro uvedenou činnost by bylo vhodné stanovit minimální limitní hodnotu pro
stavby v areálu 60 000 Kč, pro liniové stavby 100 000 Kč při zohlednění konkrétních
podmínek.

• 

4. Fáze pro stavební povolení - zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení
(DSP) a (IČ SP).

4.1 Projektové práce PČ. Společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního
povolení u staveb v působnosti obecních úřadů a u staveb vodních děl podle § 1 odst. d)
(DSR) - příloha č. 4 k Sazebníku. Vypracovává se podle ustanovení vyhlášky č. 499/2006
Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Veškeré potřebné průzkumy musí být k dispozici
(nejsou obsaženy v ceně).

• 

4.2 Inženýrské činnosti IČ. Projednání společné dokumentace s dotčenými orgány a
organizacemi, vypracování žádosti na zahájení společného stavebního řízení, zajištění
vyvěšení informace o záměru, zabezpečení KOOBOZ.
Nezahrnuto v ceně: dokumentace pro majetkoprávní vypořádání (majetkoprávní elaborát),
poplatky související s projednáním ÚŘ (fakturace na základě skutečně vynaložených

• 



nákladů). Pro uvedenou činnost by bylo vhodné stanovit minimální limitní hodnotu pro
stavby v areálu 60 000 Kč, pro liniové stavby 100 000 Kč při zohlednění konkrétních
podmínek.
4.3 Projektové práce PČ. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
nebo k oznámení stavby ve zkrácenám stavebním řízení je uvedena v příloze č. 8 vyhlášky
č. 146/2008 Sb.. Veškeré potřebné průzkumy musí být k dispozici (nejsou obsaženy v
ceně).

• 

4.4 Inženýrské činnosti IČ. Projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a
organizacemi, vypracování žádosti na zahájení stavebního řízení, případně dalších
potřebných povolení, včetně zajištění informace. Zabezpečení KOOBOZ, atd.
Nezahrnuto v ceně: dokumentace pro majetkoprávní vypořádání (majetkoprávní elaborát),
poplatky související s projednáním ÚŘ (fakturace na základě skutečně vynaložených
nákladů). Pro uvedenou činnost by bylo vhodné stanovit minimální limitní hodnotu pro
stavby v areálu 60 000 Kč, pro liniové stavby 100 000 Kč při zohlednění konkrétních
podmínek.

• 

4.5 Projektové práce PČ. Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) nebo pro
vydání stavebního povolení DSP bez předchozího projektového stupně, především bez
DUR. Podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb.. Veškeré potřebné průzkumy musí být k
dispozici (nejsou obsaženy v ceně).

• 

4.6 Inženýrské činnosti IČ. Projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a
organizacemi, vypracování žádosti na zahájení stavebního řízení, zajištění vyvěšení
informace o záměru. Zabezpečení KOOBOZ, atd.
Nezahrnuto v ceně: dokumentace pro majetkoprávní vypořádání (majetkoprávní elaborát),
poplatky související s projednáním ÚŘ (fakturace na základě skutečně vynaložených
nákladů). Pro uvedenou činnost by bylo vhodné stanovit minimální limitní hodnotu pro
stavby v areálu 60 000 Kč, pro liniové stavby 100 000 Kč při zohlednění konkrétních
podmínek.

• 

5. Fáze projektu pro provádění stavby.

5.1 Projektové práce PČ. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) staveb
dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro
provádění stavby je uvedena v příloze č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Veškeré potřebné
průzkumy musí být k dispozici (nejsou obsaženy v ceně).

• 

5.2 Inženýrské činnosti IČ. Projednání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)
s dotčenými orgány a organizacemi, koordinace, zabezpečení KOOBOZ, popřípadě plánu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

• 

6. Jednostupňový projekt.

6.1 Projektové práce PČ. Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ). Projektová
dokumentace musí být zpracována v rozsahu projektu pro povolení stavby a v
podrobnostech projektu pro provádění stavby. (DSP+DPS)

• 

6.2 Inženýrské činnosti IČ. Projednání jednostupňového projektu viz 3.2, 4.2, 4.4, 4.6 a 5.2
(popřípadě 2.2).

• 

7. Výběrové řízení na správce (inženýra) stavby.

7.1 Projektové práce PČ. Vypracování soutěžních podmínek, dokumentace pro výběr
správce (inženýra) stavby, zadávací dokumentace na služby (TDS/ZDS).

• 

7.2 Inženýrské činnosti IČ. Spolupráce se zadavatelem (investorem) při přípravě a vypsání
výběrového řízení; spolupráce se zadavatelem při vyhodnocení výběrového řízení; uzavření
smluv s vybranými zhotoviteli, atd.

• 

8. Výběrové řízení na zhotovitele.



8.1 Výběrové řízení na zhotovitele na základě DSP a částečně rozpracované DPS s
agregovanými položkami a soupisu prací.
Projektové práce PČ. Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ/TDW) se
soupisem prací v agregovaných položkách - Technická část: svazky 3-5 (Technické
specifikace, Soupis prací, Potřebné výkresy). V ceně se musí zohlednit (%), jestli se dělá 3
samostatně nebo ne a část DPS je pouze součástí 8.1 a následně jaká část se dá do 6.

• 

8.2 Obchodní a právní část - svazky 1-2 (Instrukce a obchodní podmínky).
Inženýrské činnosti IČ. Spolupráce se zadavatelem (investorem) při přípravě a vypsání
výběrového řízení; spolupráce se zadavatelem při vyhodnocení výběrového řízení; uzavření
smluv s vybranými zhotoviteli, zabezpečení časového plánu koordinace prací a dodávek,
atd.

• 

8.3 Výběrové řízení na zhotovitele na základě DSP a DPS (pokročile rozpracované) s
detailními položkami a soupisem prací podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. (v letech 2015-2016
to bylo podle vyhlášky č. 230/2012 Sb.)
Projektové práce PČ. Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ/TDW) se
soupisem prací - Technická část: svazky 3-5 (Technické specifikace, Soupis prací,
Potřebné výkresy). V ceně se musí zohlednit (%), jestli se dělá 3 samostatně nebo ne a
část DPS je pouze součástí 8.3 a následně jaká část se dá do 6.

• 

8.4 Obchodní a právní část - svazky 1-2 (Instrukce a obchodní podmínky).
Inženýrské činnosti IČ. Spolupráce se zadavatelem (investorem) při přípravě a vypsání
výběrového řízení; spolupráce se zadavatelem při vyhodnocení výběrového řízení; uzavření
smluv s vybranými zhotoviteli, zabezpečení časového plánu koordinace prací a dodávek,
atd.

• 

9. Fáze dopracování dokumentace pro provádění stavby po výběru zhotovitele.

9.1 Dopracování DPS po předchozí DVZ s agregovanými položkami.
Projektové práce PČ. Dopracování DPS v celém rozsahu s konkrétními výrobky a materiály
zhotovitele, zapracování podmínek stavebního povolení, případně jiných rozhodnutí a
povolení.

• 

9.2 Inženýrské činnosti IČ. Koordinace, kontrola souladu DPS s podmínkami stavebního
povolení, DVZ a nabídkou zhotovitele, atd.

• 

9.3 Dopracování DPS po předchozí DVZ s detailními položkami podle vyhlášky č. 169/2016
Sb. (v letech 2015-2016 to bylo podle vyhlášky č. 230/2012 Sb.)
Projektové práce PČ. Dopracování DPS v celém rozsahu s konkrétními výrobky a materiály
zhotovitele, zapracování podmínek stavebního povolení, případně jiných rozhodnutí a
povolení.

• 

9.4 Inženýrské činnosti IČ. Koordinace, kontrola souladu DPS s podmínkami stavebního
povolení, DVZ a nabídkou zhotovitele, atd.

• 

10. Fáze zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním
stavby.

10.1 Inženýrské činnosti IČ. Zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby, včetně
jejich aktualizace, spolupráce s investorem, zpracování aktualizovaného časového plánu
výstavby, uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané činnosti,
koordinace prací a dodávek mezi přímými zhotoviteli, výkon občasného technického dozoru
investora (TDI), zabezpečení zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
organizační zabezpečení povinností zadavatele při individuálních a komplexních
zkouškách, (součástí ceny není cena za zastupování v právních sporech).

• 

10.2 Projektové práce PČ. Výkon občasného autorského dozoru (AD). V případě, že
stavebník si vyžádá častější výkon AD, je možné dohodnout cenu přiměřeně vyšší než
stanovených 5% a nebo dohodnout cenu podle příslušných sazeb invididuální kalkulace.
Trvalý autorský dozor se ocení individuální kalkulací.

• 



11. Fáze zpracování dodavatelské přípravy a dokumentace.

11.1 Projektové práce PČ. Jedná se o práce projektové, konstrukční a obdobné, které jsou
součástí přípravy zhotovitele a může je projektant pro zhotovitele zajistit, nebo je obvykle
zajišťuje (např. výkresy výztuže, atd.).

• 

11.2 Inženýrské činnosti IČ. Zajištění potřebných informací a podkladů nutných pro
zpracování dodavatelské dokumentace.

• 

12. Fáze po dokončení stavby.

12.1 Projektové práce PČ. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).• 
12.2 Inženýrské činnosti IČ. Zabezpečení ZKP a kolaudačního souhlasu, případně povolení
na předčasné užívání stavby nebo její části, spolupráce se zadavatelem při plnění
požadavků vyplývajících ze ZKP a kolaudačního souhlasu, účast na vyhodnocení
zkušebního provozu, spolupráce s provozovatelem při garančních zkouškách, atd.

• 

13. Dokumentace bouracích prací - příloha č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Poznámka k oceňování místních komunikací a osvětlení:
Místní komunikace včetně osvětlení se oceňují jako ostatní dopravní stavby. V případech, kdy
osvětlení je řešeno současně pro více komunikací a ploch (okruh), oceňuje se jako liniové stavby.

Poznámka:
Objekty pozemních staveb objektů zařazených do stavby pozemní komunikace, které mají
charakter pozemních staveb se vypracovávají v rozsahu a obsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

§2 vyhlášky č. 146/2008 Sb.: Při zpracování leteckých staveb a staveb drah a na dráze lze
postupovat přiměřeně podle výše uvedených fází

(1) Rozsah a obsah projektové dokumentace

leteckých staveb pro ohlášení stavby je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 146/2008 Sb.,a. 
leteckých staveb pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném
stavebním řízení je uveden v příloze č. 2 vyhlášky č. 146/2008 Sb.,

b. 

leteckých staveb pro provádění stavby je uveden v příloze č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb.,c. 
staveb drah a staveb na dráze pro ohlášení stavby je uveden v příloze č. 4 vyhlášky č.
146/2008 Sb.,

d. 

staveb drah a staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve
zkráceném stavebním řízení je uveden v příloze č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb.,

e. 

staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby je uveden v příloze č. 6 vyhlášky č.
146/2008 Sb.

f. 

Procenta za jednotlivé fáze (UNIKA od 2015) - dopravní stavby

Ostatní stavby:

0. fáze: PČ: IK, IČ: IK (individuální kalkulace)• 
1. fáze: PČ: 1 %, IČ: 2 %• 
0. fáze (0.1 a 0.2): PČ: IK, IČ: IK• 
2. fáze: PČ: 12 %, IČ: 4 %• 
3. fáze: PČ: 15 %, IČ: 3 %• 
4. fáze (4.1 a 4.2): PČ: 32 %, IČ: 5 %• 
4. fáze (4.3 a 4.4): PČ: 23 %, IČ: 2 %• 
4. fáze (4.5 a 4.6): PČ: 24 %, IČ: 2 %• 



5. fáze: PČ: 24 %, IČ: 2 %• 
6. fáze: PČ: 42 %, IČ: 3 %• 
7. fáze: PČ: IK, IČ: IK• 
8. fáze (8.1 a 8.2): PČ: 16 %, IČ: 2 %• 
8. fáze (8.3 a 8.4): PČ: 24 %, IČ: 2 %• 
9. fáze (9.1 a 9.2): PČ: 12 %, IČ: 1 %• 
9. fáze (9.3 a 9.4): PČ: 12 %, IČ: 1 % (2015-2016); PČ: 19 %, IČ: 1 % (2017)• 
10. fáze: PČ: 5 %, IČ: 23 %• 
11. fáze: PČ: IK, IČ: IK• 
12. fáze: PČ: IK, IČ: 3 %• 
13. fáze: PČ: do 16 % (IK), IČ: IK• 

Liniové stavby:

0. fáze: PČ: IK, IČ: IK• 
1. fáze: PČ: 1 %, IČ: 3 %• 
0. fáze (0.1 a 0.2): PČ: IK, IČ: IK• 
2. fáze: PČ: 19 %, IČ: 6 %• 
3. fáze: PČ: 25 %, IČ: 4 %• 
4. fáze (4.1 a 4.2): PČ: 40 %, IČ: 9 %• 
4. fáze (4.3 a 4.4): PČ: 25 %, IČ: 4 %• 
4. fáze (4.5 a 4.6): PČ: 25 %, IČ: 4 %• 
5. fáze: PČ: 15 %, IČ: 2 %• 
6. fáze: PČ: 36 %, IČ: 5 %• 
7. fáze: PČ: IK, IČ: IK• 
8. fáze (8.1 a 8.2): PČ: 9 %, IČ: 2 %• 
8. fáze (8.3 a 8.4): PČ: 14 %, IČ: 2 %• 
9. fáze (9.1 a 9.2): PČ: 11 %, IČ: 1 %• 
9. fáze (9.3 a 9.4): PČ: 9 %, IČ: 1 % (2015-2016); PČ: 14 %, IČ: 1 % (2017)• 
10. fáze: PČ: 3 %, IČ: 19 %• 
11. fáze: PČ: IK, IČ: IK• 
12. fáze: PČ: IK, IČ: 3 %• 
13. fáze: PČ: do 16 % (IK), IČ: IK• 

3.3.3 Základní soubor výkonů inženýrsko projektových
prací v jednotlivých výkonových fázích podle ustanovení
vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.,
pro stavby plynárenských zařízení

0. Studie a práce obdobného charakteru.

1. Zabezpečení vstupních podkladů (VSP).

1.1 Projektové práce PČ - shromáždění podkladů a stanovení a objasnění základních cílů.• 
1.2 Inženýrská činnost IČ - zabezpečení (=sjednání) potřebných průzkumů pro vypracování
dokumentace, vlastní průzkumné práce nejsou v této ceně obsaženy - IK (individuální
kalkulace) nebo podle příslušných ceníků (např. geodetického).

• 

0. EIA.

0.1 Projektové a obdobné práce PČ. Dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní
prostředí.

• 



0.2 Inženýrská činnost IČ. Související činnosti na straně odběratele (investora), které
nejsou součástí prací zpracovatele hodnocení EIA.

• 

2. Fáze územního řízení - zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská
činnost územního řízení (IČUŘ).

2.1 Projektové práce PČ. Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí a umístění
stavby nebo zařízení - (DUR) podle § 1 odst. a). Příloha č. 1 k Sazebníku. Veškeré
potřebné průzkumy musí být k dispozici (nejsou obsaženy v ceně).

• 

2.2 Inženýrské činnosti IČ. Projednání DUR s dotčenými orgány a organizacemi,
vypracování žádosti na zahájení územního řízení.
Nezahrnuto v ceně: práce a výkony nezahrnuté do ceny podle článku č. 3.4.1.

• 

3. Fáze zabezpečení projektové přípravy stavby pro ohlášení stavby (DOS) a (IČ DOS).

3.1 Projektové práce PČ. Vypracování dokumentace pro ohlášení stavby podle § 1 odst. e)
(DSR) - příloha č. 2 k Sazebníku. Veškeré potřebné průzkumy musí být k dispozici (nejsou
obsaženy v ceně).

• 

3.2 Inženýrské činnosti IČ. Projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi,
vypracování žádosti na zahájení řízení o ohlášení stavby.
Nezahrnuto v ceně: práce a výkony nezahrnuté do ceny podle článku č. 3.4.1.

• 

4.1 Projektové práce PČ. Společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního
povolení u staveb podle § 1 odst. d) (DSR) - příloha č. 4 k Sazebníku. Veškeré potřebné
průzkumy musí být k dispozici (nejsou obsaženy v ceně).

• 

4.2 Inženýrské činnosti IČ. Projednání společné dokumentace s dotčenými orgány a
organizacemi, vypracování žádosti na zahájení společného územního a stavebního řízení.
Nezahrnuto v ceně: práce a výkony nezahrnuté do ceny podle článku č. 3.4.1.

• 

4.3 Projektové práce PČ. Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání
stavebního povolení DSP bez předchozího projektového stupně, především bez DUR. § 1
odst. e) (DSP) podle přílohy č. 2 k Sazebníku. Veškeré potřebné průzkumy musí být k
dispozici (nejsou obsaženy v ceně).

• 

4.4 Inženýrské činnosti IČ. Projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a
organizacemi, vypracování žádosti na zahájení stavebního řízení.
Nezahrnuto v ceně: práce a výkony nezahrnuté do ceny podle článku č. 3.4.1.

• 

5.3 Projektové práce PČ. Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání
stavebního povolení (DSP) podle § 1 odst. e) - příloha č. 2 k Sazebníku. Veškeré potřebné
průzkumy musí být k dispozici (nejsou obsaženy v ceně).

• 

5.4 Inženýrské činnosti IČ. Projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a
organizacemi, vypracování žádosti na zahájení stavebního řízení.
Nezahrnuto v ceně: práce a výkony nezahrnuté do ceny podle článku č. 3.4.1.

• 

6. Fáze projektu pro provádění stavby (DPS) a (IČ PS).

6.1 Projektové práce PČ. Dokumentace pro provádění stavby bez předchozího
projektového stupně (DPS), podle § 1 odst. f) - příloha č. 3 k Sazebníku. Veškeré potřebné
průzkumy musí být k dispozici (nejsou obsaženy v ceně).

• 

6.2 Inženýrské činnosti IČ. Projednání dokumentace pro provádění stavby (DPS) s
dotčenými orgány a organizacemi, koordinace.
Nezahrnuto v ceně: práce a výkony nezahrnuté do ceny podle článku č. 3.4.1.

• 

6.3 Projektové práce PČ. Dokumentace pro provádění stavby (DPS), podle § 1 odst. f) -
příloha č. 3 k Sazebníku. Veškeré potřebné průzkumy musí být k dispozici (nejsou
obsaženy v ceně).

• 

6.4 Inženýrské činnosti IČ. Projednání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)
s dotčenými orgány a organizacemi, koordinace.
Nezahrnuto v ceně: práce a výkony nezahrnuté do ceny podle článku č. 3.4.1.

• 



7. Jednostupňový projekt.

7.1 Projektové práce PČ. Dokumentace stavby jednostupňová (DSJ). Dokumentace musí
být zpracována v rozsahu projektu pro povolení stavby a v podrobnostech dokumentace
pro provádění stavby. (DSP+DPS)

• 

7.2 Inženýrské činnosti IČ. Projednání jednostupňového projektu viz 3.2, 3.4, 3.6, 4.4, 5.4 a
6.4 (popřípadě 2.2). Cena DSJ=(DSP+DPS) x 0,9.
Nezahrnuto v ceně: práce a výkony nezahrnuté do ceny podle článku č. 3.4.1.

• 

8. Fáze zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním
stavby.

8.1 Inženýrské činnosti IČ. Spolupráce s investorem, zabezpečení a spolupráce při
zpracování aktualizovaného časového plánu výstavby, uplatňování práv ze závazkových
vztahů v rozsahu vykonávané činnosti, výkon občasného technického dozoru investora
(TDI), zabezpečení zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, spolupráce při
zabezpečení povinností zadavatele při individuálních a komplexních zkouškách, (součástí
ceny není cena za zastupování v právních sporech).

• 

8.2 Projektové práce PČ. Výkon občasného autorského dozoru (AD). V případě, že
stavebník si vyžádá častější výkon AD, je možné dohodnout cenu přiměřeně vyšší než
stanovených 4%-5% a nebo dohodnout cenu podle příslušných sazeb invididuální
kalkulace. Trvalý autorský dozor se ocení individuální kalkulací.

• 

9. Fáze zpracování dodavatelské přípravy a dokumentace.

9.1 Projektové práce PČ. Jedná se o práce projektové, konstrukční a obdobné, které jsou
součástí přípravy zhotovitele a může je projektant pro zhotovitele zajistit, nebo je obvykle
zajišťuje (např. výkresy výztuže, atd.).

• 

9.2 Inženýrské činnosti IČ. Zajištění potřebných informací a podkladů nutných pro
zpracování dodavatelské dokumentace.

• 

10. Fáze po dokončení stavby.

10.1 Projektové práce PČ. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).• 
10.2 Inženýrské činnosti IČ. Zabezpečení ZKP a kolaudačního souhlasu, případně povolení
na předčasné užívání stavby nebo její části, spolupráce se zadavatelem při plnění
požadavků vyplývajících ze ZKP a kolaudačního souhlasu, účast na vyhodnocení
zkušebního provozu, spolupráce s provozovatelem při garančních zkouškách, atd.

• 

11. Dokumentace bouracích prací - příloha č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Poznámka: Uvedené členění je možné používat i pro další liniové stavby (sítě), kde je to v souladu
se stavebním zákonem.

Soubor výkonů inženýrsko-investorských činností. Viz dále na této stránce.
Základní soubor povinností investora v jednotlivých výkonových fázích při přípravě, provádění a
uvádění do provozu staveb plynárenských zařízení.

Procenta za jednotlivé fáze (UNIKA od 2016)

Ostatní stavby:

0. fáze: PČ: IK, IČ: IK• 
1. fáze: PČ: 1 %, IČ: 2 %• 
0. fáze (0.1 a 0.2): PČ: IK, IČ: IK• 



2. fáze: PČ: 11 %, IČ: 5 %• 
3. fáze: PČ: 43 %, IČ: 4 %• 
4. fáze (4.1 a 4.2): PČ: 43 %, IČ: 4 %• 
4. fáze (4.3 a 4.4): PČ: 32 %, IČ: 9 %• 
5. fáze: PČ: 32 %, IČ: 9 %• 
6. fáze (6.1 a 6.2): PČ: 39 %, IČ: 4 %• 
6. fáze (6.3 a 6.4): PČ: 29 % (6 %), IČ: 2 % (0 %) (2016); PČ: 29 %, IČ: 2 % (2017)• 
7. fáze: PČ: 59 %, IČ: 12 % (2016); PČ: 53 %, IČ: 12 % (2017)• 
8. fáze: PČ: 5 %, IČ: 19 %• 
9. fáze: PČ: IK, IČ: IK• 
10. fáze: PČ: IK, IČ: 3 % (2016); PČ: IK, IČ: IK (2017)• 
11. fáze: PČ: do 16 %, IČ: IK• 

Liniové stavby:

0. fáze: PČ: IK, IČ: IK• 
1. fáze: PČ: 1 %, IČ: 3 %• 
0. fáze (0.1 a 0.2): PČ: IK, IČ: IK• 
2. fáze: PČ: 19 %, IČ: 6 %• 
3. fáze: PČ: 40 %, IČ: 6 %• 
4. fáze (4.1 a 4.2): PČ: 40 %, IČ: 6 %• 
4. fáze (4.3 a 4.4): PČ: 44 %, IČ: 10 % (2016); PČ: 40 %, IČ: 10 % (2017)• 
5. fáze: PČ: 25 %, IČ: 4 %• 
6. fáze (6.1 a 6.2): PČ: 40 %, IČ: 6 %• 
6. fáze (6.3 a 6.4): PČ: 15 % (6 %), IČ: 1 % (0 %) (2016); PČ: 15 %, IČ: 1 % (2017)• 
7. fáze: PČ: 59 %, IČ: 12 % (2016); PČ: 53 %, IČ: 12 % (2017)• 
8. fáze: PČ: 4 %, IČ: 19 %• 
9. fáze: PČ: IK, IČ: IK• 
10. fáze: PČ: IK, IČ: 3 % (2016); PČ: IK, IČ: IK (2017)• 
11. fáze: PČ: do 16 % (IK), IČ: IK• 

3.4 Práce a výkony nezahrnuté v ceně

3.4.1 V ceně inženýrsko-projektových prací nejsou zahrnuté:

činnosti spojené se zpracováním dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí
(zákon č. 100/2001 Sb.),

• 

průzkumné práce (geologické, geodetické, hydrologické, seismické,balneologické a pod.),• 
geodetická dokumentace• 
zjištování současného stavu a doplnění jeho dokumentace• 
zabezpečení projektových podkladů,• 
zhotovení maket a modelů (s výjimkou použití modelové techniky jako metody
projektování),

• 

vypracování projektové dokumentace interiérů• 
změny a doplňky projektů vyžádané objednavatelem,• 
dodavatelská dokumentace pro výrobní přípravu staveb,• 
výdaje, včetně příslušných cestovních nákladů pokud jde o práce vykonávané mimo území
ČR,

• 

zabezpečení zdrojů financování,• 
finanční a účetní operace spojené s výstavbou,• 
statistické vykazování,• 
úhrady obstarávaných věcí, prací, výkonů a služeb s výjimkou poddodávek,• 
správní a jiné poplatky• 
úhrada škod na lesních porostech a zemědělských kulturách,• 



zpracování dokumentace skutečného provedení stavby podle přílohy č. 12• 
dokumentace pro přípravu a provedení komplexního vyzkoušení - řízení komplexního
vyzkoušení

• 

uvedení dokončených staveb do provozu• 
činnosti související s řízením kvality stavby a zpracováním dokumentace pro řízení stavby• 
zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou, např. vstup na pozemky, výkup a
nebo vyvlastnění a nájem pozemků popř. objektů, vypořádání náhrad za škody, správní
poplatky, věcná břemena a zabezpečení příslušných smluv s přípravou stavby a výstavbou,
detailní majetkoprávní elaborát, projednání s majiteli pozemků, atd.

• 

dokumentace bouracích prací• 
účast na zkušebním provozu• 
vypracování energetického průkazu budovy podle zákona o hospodaření s energií• 
výkony TD mimo obvyklou pracovní dobu vyvolané technol. postupem při práci• 
výkony koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně vypracování plánu
BOZP podle přílohy č. 18 Sazebníku

• 

uzavírky komunikací, dopravní řešení• 
projekt postupu výstavby, dočasná opatření, provizorní provoz, atd.• 
zhotovení počítačových či jiných 3D modelů pro statické nebo dynamické vizualizace např.
za účelem prezentace (kromě případů, kdy vizualizace plní funkci plnohodnotných
doplňkových příloh Architektonicko-stavebního řešení). Pojem dynamická vizualizace
zahrnuje zhotovení animovaných výstupů/modelů za účelem názornějšího pochopení
prostorových vztahů dotčených systémů nebo systémů dotčených v čase

• 

činnosti související s revizí směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD)• 
činnosti spojené se zajištěním povolení podle zákona č. 76/2002 Sb. (zákon o integrované
pomoci)

• 

3.4.2 Práce a výkony spojené s kompletací stavby nebo její částí nejsou zahrnuté v ceně
inženýrsko-projektových prací. Pro přípravu návrhu nabídkových cen kompletační činnosti ve
výstavbě - oddíl SKP 74.20... se doporučuje používat Metodický postup (sazebník) vydaný firmou
UNIKA.

3.4.3 Při oceňování prací uvedených v bodě 3.4.1 se doporučuje postupovat podle bodu 2.3
(individuální kalkulace nákladů a zisku podle položek kalkulačního vzorce v tomto členění: přímý
materiál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady, režijní náklady, úplné vlastní náklady výkonů,
poddodávky, zisk) popř. 2.4 sazebníku (v programu Honorář najdete ve výpočtech podle sazebníku
UNIKA jako Hodinové sazby).

3.4.4 Projektová dokumentace interiéru a vnitřního zařízení se oceňuje podle ustanovení čl. 4 a
tabulky č. 16 sazebníku (v programu Honorář najdete ve výpočtech podle sazebníku UNIKA jako
Projekt interiéru).

3.3 Soubor výkonů inženýrsko-investorských činností

3.3.4 Základní soubor povinností investora v jednotlivých
výkonových fázích při přípravě a uvádění do provozu
staveb plynárenských zařízení

1. Fáze předprojektové přípravy

1.1 Studie proveditelnosti a práce obdobného charakteru• 
- Inženýrské činnosti IČ - zabezpečení (=sjednání) studie proveditelnosti pro lokalizaci
stavby. Zajištění výběrového řízení na dodavatele studie proveditelnosti včetně zajištění
potřebných podkladů, vypracování hodnocení nabídek a uzavření smlouvy na zpracování

• 



studie proveditelnosti.
1.2 Zabezpečení vstupních podkladů (VSP)• 
- Inženýrské činnosti IČ - zabezpečení vstupních údajů pro lokalizaci stavby, zabezpečení
(=sjednání) potřebných studií pro vypracování dokumentace, zabezpečení výběru
staveniště. Zajištění výběrového řízení na zhotovitele PD včetně zajištění potřebných
podkladů, vypracování hodnocení nabídek a uzavření smlouvy na zpracování PD.
Nezahrnuto v ceně: Vlastní průzkumné práce nejsou v této ceně obsaženy (Cena
průzkumných prací - IK nebo podle příslušných ceníků, např. geodetického, atd.).

• 

1.3 EIA• 
- Inženýrské činnosti IČ - související inženýrské činnosti na straně odběratele (investora),
které nejsou součástí prací zpracovatele hodnocení EIA.

• 

2. Fáze projektové přípravy

2.1 Zabezpečení (=sjednání) projektové přípravy ve všech druzích dokumentace staveb• 
- Inženýrské činnosti IČ - koordinace vypracování projektové dokumentace (PD) stavby,
kontrola plnění smluv na zpracování PD uzavřené mezi zadavatelem a zhotovitelem PD,
koordinace zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích
(vyžaduje-li si to daná stavba v souladu s platným zákonem), zastupování investora a
jednání jeho jménem ve všech věcech souvisejících se správním řízením včetně
vystavování dílčích plných mocí příslušným zhotovitelům PD a koordinace zajištění
vyjádření dotčených organizací, orgánů státní správy, vlastníků a uživatelů inženýrských sítí
a podkladů dle zvláštních požadavků stavebního úřadu, zajištění vydání souhrného
stanoviska, koordinace s ostatními správci sítí nebo stavbami cizích investorů, kontrola
zpracované PD včetně vystavení stanoviska a odsouhlasení PD formou protokolu o
převzetí PD a zajištění plnění příslušného stanoviska stavebního úřadu ve vydanám
správním rozhodnutí.
Nezahrnuto v ceně: spolupráce při zabezpečení majetkoprávní agendy dodavatele
dokumentace včetně zpracování podkladů pro proces vyvlastňování včetně zpracování
žádosti o jeho zahájení a další práce a výkony nezahrnuté v ceně výkonů
inženýrsko-investorských prací podle článku č. 3.3.4.1.

• 

3. Fáze před prováděním stavby

- Inženýrské činnosti IČ - zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby včetně
účasti ve výběrovém řízení a podkladů pro objednání, zajištění potřebných informací a
podkladů nutných pro zpracování dodavatelské dokumentace, zajištění zpracování
časového plánu výstavby, smluvní zabezpečení výkonu koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu s platným zákonem.
Nezahrnuto v ceně: součástí ceny není cena za zastupování v právních sporech a další
práce a výkony nezahrnuté v ceně výkonů inženýrsko-investorských prací podle článku č.
3.3.4.1.

• 

4. Fáze provádění stavby

- Inženýrské činnosti IČ - aktualizace smluvních vztahů pro provádění stavby, zajištění
investorsko-inženýrských činností při provádění stavby, zajištění případných aktualizací
časového plánu výstavby, uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané
činnosti, kontrola a evidence víceprací a méněprací včetně jejich ocenění, v případě
odstávek dodávek zemního plynu kontrola informování odstávkou dotčených zákazníků,
kontrola věcné správnosti geodetického zaměření stavby, zabezpečení zpracování
dokumentace skutečného provedení stavby. Výkon občasného technického dozoru
investora (TD) včetně kontroly postupu při provádění propojů, koordinace prací a dodávek
mezi přímými zhotoviteli, spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništích v průběhu provádění stavby.

• 



Nezahrnuto v ceně: součástí ceny není cena za zastupování v právních sporech a další
práce a výkony nezahrnuté v ceně výkonů inženýrsko-investorských prací podle článku č.
3.3.4.1.

5. Fáze po dokončení stavby

- Inženýrské činnosti IČ - zabezpečení závěrečné kontrolní prohlídky a kolaudačního
souhlasu, případně povolení na předčasné užívání stavby nebo její části, vydání souhlasu
ke vpuštění plynu a uvedení plynárenského zařízení do provozu, zajištění vypracování
Zápisu o předání a převzetí stavby včetně zajištění odstranění případných vad a nedodělků
zjištěných při přejímce a předání technické dokumentace k archivaci, spolupráce se
zadavatelem při plnění požadavků vyplývajících ze ZKP a kolaudačního souhlasu,
organizační zabezpečení povinností zadavatele při individuálních a komplexních zkouškách
a účast na vyhodnocení zkušebního provozu, spolupráce s provozovatelem při garančních
zkouškách, předání podkladů pro zpracování Geodetického geometrického plánu a řádných
smluv o zřízení věcných břemen a zavkladování tohoto práva do Katastru nemovitostí.
Nezahrnuto v ceně: součástí ceny není cena za zastupování v právních sporech a další
práce a výkony nezahrnuté v ceně výkonů inženýrsko-investorských prací podle článku č.
3.3.4.1.

• 

Procenta za jednotlivé fáze (UNIKA od 2017)

Ostatní stavby:

1. fáze (1.1): IČ: IK• 
1. fáze (1.2): IČ: 2 %• 
1. fáze (1.3): IČ: IK• 
2. fáze: IČ: IK• 
3. fáze: IČ: 7 %• 
4. fáze: IČ: 25 %• 
5. fáze: IČ: IK• 

Liniové stavby:

1. fáze (1.1): IČ: IK• 
1. fáze (1.2): IČ: 3 %• 
1. fáze (1.3): IČ: IK• 
2. fáze: IČ: IK• 
3. fáze: IČ: 7 %• 
4. fáze: IČ: 25 %• 
5. fáze: IČ: IK• 

3.3.4.1 V ceně inženýrsko-investorských prací nejsou
zahrnuté

veškeré činnosti, průzkumy a dokumentace spojené s požadavky zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivu na životní prostředí

• 

geodetická dokumentace• 
činnosti spojené se zajištěním povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., zákon o integrované
prevenci

• 

zjištování současného stavu a doplnění jeho dokumentace• 
zabezpečení projektových podkladů,• 
zhotovení maket a modelů (s výjimkou použití modelové techniky jako metody• 



projektování),
vypracování projektové dokumentace interiérů• 
změny a doplňky projektů vyžádané objednavatelem,• 
dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) včetně technické specifikace materiálů, strojů a
zařízení pro jejich výběrové řízení

• 

dodavatelská dokumentace pro výrobní přípravu staveb,• 
výdaje, včetně příslušných cestovních nákladů pokud jde o práce vykonávané mimo území
ČR,

• 

zabezpečení zdrojů financování,• 
finanční a účetní operace spojené s výstavbou,• 
statistické vykazování (např. v informačním systému objednatele a provozovatele),• 
systémové služby pro objednatele a provozovatele dle jejich požadavku• 
úhrady obstarávaných věcí, prací, výkonů a služeb s výjimkou poddodávek,• 
správní a jiné poplatky• 
úhrada škod na lesních porostech a zemědělských kulturách,• 
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby podle přílohy č. 12• 
dokumentace pro přípravu a provedení komplexního vyzkoušení (řízení komplexního
vyzkoušení) podle přílohy č. 13

• 

činnosti související s řízením kvality stavby a zpracováním dokumentace pro řízení stavby
podle přílohy č. 14

• 

spolupráce při projektantem zabezpečované majetkoprávní agendy spojené s výstavbou,
např. vstup na pozemky, zajištění vypracování znaleckého posudku na ocenění výše úplaty
za zřízení VB nebo kupní ceny, výkup nebo vyvlastnění a nájem pozemků popř. objektů,
vypořádání náhrady za škody, správní poplatky, zajištění smluv budoucích o zřízení
věcného břemene nebo kupních, zajištění smluv na zřízení věcného břemena nebo kupní
smlouvy a zabezpečení příslušných smluv s přípravou stavby a výstavbou, detailní
majetkoprávní elaborát, spolupráce s projektantem při jednání s majiteli pozemků, atd.

• 

vypracování energetického průkazu budovy podle zákona o hospodaření s energií• 
výkony technického dozoru investora (TDI) mimo obvyklou pracovní dobu vyvolané
technologickým postupem

• 

výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi KOOBZ podle
přílohy č. 17, včetně vypracování plánu BOZP podle přílohy č. 18

• 

výkony koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - KOOBOZP• 
projekt postupu výstavby, dočasná opatření, provizorní řešení, atd.• 
zhotovení počítačových či jiných 3D modelů pro statické nebo dynamické vizualizace např.
za účelem prezentace (kromě případů, kdy vizualizace plní funkci plnohodnotných
doplňkových příloh Architektonicko-stavebního řešení). Pojem dynamická vizualizace
zahrnuje zhotovení animovaných výstupů/modelů za účelem názornějšího pochopení
prostorových vztahů dotčených systémů nebo systémů dotčených v čase

• 

činnosti související s revizí směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD)• 
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Výkonové fáze (UNIKA - projekt interiéru)
Hodnoty používané pro inicializaci procent za jednotlivé fáze můžete přepsat aktuálními hodnotami
tlačítkem Uložit. K návratu původních hodnot procent slouží tlačítko Základní nastavení.

Výkonové fáze

Přípravná fáze (5 %)
analýza vstupních údajů a požadavků, analýza podkladů (2 %)♦ 
syntéza vstupních údajů a prostorových poměrů, návrh nabídkové ceny, návrh
smlouvy (3 %)

♦ 

1. 

Výtvarně architektonický návrh (43 %)
podrobné doměření řešených prostorů a doplnění podkladů (3 %)♦ 
vypracování konceptu řešení interiéru, rozmístění nábytku, svítidel, grafické
vyjádření mat. (20 %)

♦ 

vypracování vytvarně-technického návrhu tvarů atypických prvků zařízení a úprav
ploch ve vymezeném prostoru (20 %)

♦ 

2. 

Projekt interiéru (42 %)
zajištění podkladů od výrobců typových prvků a jejich zanesení do projektu,
označení typových a atypických prvků včetně svítidel, zanesení požadavků
odborných profesí (22 %)

♦ 

barevné řešení, doplnění a upřesnění rozměrů atypických prvků nábytku a řešených
ploch, materiálové a konstrukční řešení atypických prvků a úprav ploch, dohled
architekta nad dodržováním koncepce (20 %)

♦ 

3. 

Realizační část (10 %)
zpracování souhrnné specifikace prvků podle druhu a typu (5 %)♦ 
vyhodnocení výsledku soutěže pro výběr zhotovitele zařízení (2 %)♦ 
výkon občasného autorského dozoru (3 %)♦ 

4. 
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Výkonové fáze (Architektonická tvorba)
Hodnoty používané pro inicializaci procent za jednotlivé fáze můžete přepsat aktuálními hodnotami
tlačítkem Uložit. K návratu původních hodnot procent slouží tlačítko Základní nastavení.
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Výkonové fáze (Architektonická tvorba -
interiérová tvorba)
Hodnoty používané pro inicializaci procent za jednotlivé fáze můžete přepsat aktuálními hodnotami
tlačítkem Uložit. K návratu původních hodnot procent slouží tlačítko Základní nastavení.

Výkonové fáze

Příprava zakázky (4 %)
analýza zakázky1. 
odhad nákladů pro přípravu smlouvy2. 
analýza prostředí3. 
specifikace potřebných podkladů a průzkumů4. 
specifikace potřebných prací5. 
závěry6. 

1. 

Výtvarná studie interiéru (25 %)
analýza podkladů1. 
zpracování konceptu, studie, skic ve variantách2. 
odsouhlasení cílových představ se zákazníkem3. 
základní konzultace s případnými profesemi ( architektem stavby ), objasnění všech
souvislostí ( funkční, technické )

4. 

podklady pro výběr dodavatelů5. 
konzultace s veřejnoprávními orgány a organizacemi6. 
shrnutí výsledků a závěry7. 

2. 

Definitivní souborné výtvarné, barevné a dispoziční řešení interiéru (20 %)

Cena bodu 3 bude v případě zapojení speciálních profesí o tyto úkony dražší a bude
připočtena k honoráři.

zpracování projektu ( vč. stavebních úprav a profesí)1. 
určení materiálu, tvarového a barevného řešení2. 
případná autorská účast při obstarání rozhodnutí a stanovisek veřejnoprávních
orgánů a organizací

3. 

shrnutí výsledků a příprava podkladů pro další fázi4. 
specifikace prvků, určení poměru mezi hotovými a atypickými prvky interiéru5. 
případná koordinace projektu stavby interiéru přikládaného k žádosti o vydání
stavebního povolení

6. 

3. 

Vypracování dokumentace pro provedení interiéru (26 %)

Honorář pro tuto fázi je určen poměrem mezi A a B.

A - design jednotlivých zařizovacích předmětů jako podklad pro realizaci, specifikace prvků
a materiálů

B - % při řešení s použitím hotových výrobků (2 - 5 %)

Konečný honorář pro tuto fázi bude určen skutečným poměrem mezi A a B. Dále se v této
fázi zpracovává a zajišťuje:

4. 



stanovení podmínek pro dodržení souladu projektu s předešlými fázemi 1, 2, 3 na
základě analýzy výsledků dosažených ad 1, 2, 3.

1. 

propracování projektu na základě výsledků z předchozí fáze za účasti všech
nezbytných profesí a jejich koordinace

2. 

obstarání projektových podkladů od v úvahu přicházejících dodavatelů3. 
Spolupráce při zadání realizace interiéru dodavateli (3 %)

vypracování podkladů pro vyhledání dodavatelů interiéru na základě podkladů z
fáze 2 odd.e) a po shrnutí výsledků z předcházejících fází.

1. 

konzultace s dodavateli2. 
spolupráce při vyhodnocení nabídkového řízení, pokud se uskutečnilo3. 

5. 

Spolupráce při realizaci (20 %)
autorský dozor1. 
technický dozor2. 

6. 

Spolupráce při ukončení (2 %)
spolupráce při předávacím řízení1. 
dozor při odstraňování závad2. 

7. 
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Náhled
V okně Náhled si můžete prohlédnout tisknutý dokument ještě před odesláním na tiskárnu.
Zobrazuje se přesně to, co se bude tisknout.

Poznámka: díky nepřesnostem při mapování písma pro okno náhledu může dojít k zobrazení
delších nebo kratších textů než při tisku, texty pak můžou přetékat přes okraje tabulek, tyto
nepřesnosti zobrazení závisí na operačním systému a ztrácí se při zvětšení pohledu.

Pro ovládání náhledu je k dispozici nabídka a lišta nástrojů. Když nad tlačítkem v liště nástrojů
zastavíte myš, objeví se název nástroje.

Ovládání myší

Z nabídky Nástroje si vyberte vhodný nástroj:

Posuv - stiskem a tažením levého tlačítka posunete pohled po aktuální stránce dokumentu
(přirozeně je nutné dostatečné zvětšení, je-li zobrazena celá stránka, není co posouvat),

• 

Lupa - kliknutí levým tlačítkem zvětšuje (přibližuje) pohled, při držení klávesy Alt se změní
kurzor myši na symbol zmenšování, a pak kliknutí levým tlačítkem zmenšuje (vzdaluje)
pohled, dále je možné zvětšit vybranou část aktuální stránky a to stiskem levého tlačítka a
tažením myši, během tažení se označuje vybraná část, výběr ukončíte uvolněním levého
tlačítka myši,

• 

Výběr - slouží k označení části stránky, kterou pak lze vložit do schránky pro použití v
dalších programech, výběr se provede stiskem levého tlačítka a tažením myši.

• 

Při používání nástrojů Posuv a Lupa můžete navíc dočasně změnit nástroj stiskem klávesy Alt
nebo Ctrl. Změněný nástroj poznáte podle kurzoru myši, který se změní na symbol zvětšování,
zmenšování nebo posunu.

Posouvat pohled po aktuální stránce dokumentu můžete také točením kolečka myši.

Příkazem Šířka stránky z nabídky Zobrazit nastavíte pohled na celou šířku aktuální stránku
dokumentu, nejspíš nebude vidět celá výška stránky, tedy bude možný posun pohledu dolu.
Stejnou funkci má tlačítko Šířka stránky na nástrojové liště.

Příkazem Celá stránka z nabídky Zobrazit nastavíte pohled na celou aktuální stránku dokumentu.
Stejnou funkci má tlačítko Celá stránka na nástrojové liště.

Ovládání z klávesnice

Pohled je možné zvětšovat (přibližovat) a zmenšovat (vzdalovat) klávesami Plus a Minus na
numerické části klávesnice. Pro posun pohledu po aktuální stránce dokumentu použijte šipky,
klávesy Page Up a Page Down a klávesy Home a End. Na další stránku dokumentu se dostanete
klávesou Ctrl + Page Down, na předchozí stránku klávesou Ctrl + Page Up. Na začátek dokumentu
klávesou Ctrl + Home, na konec Ctrl + End.



Tisk

Nejprve proveďte výběr a nastavení tiskárny, na které si přejete dokument vytisknout. Volbu a
nastavení tiskárny provedete příkazem Nastavení tiskárny z nabídky Soubor.

Formát a orientaci papíru, velikost okrajů, umístění hřbetu pro následné svazování dokumentu a
další parametry můžete nastavit v dialogu Vzhled stránky. Tento dialog je dostupný z nabídky
Soubor příkazem Vzhled stránky.

Tisk dokumentu spustíte příkazem Tisk z nabídky Soubor.

Typ písma a jeho velikosti použité v tisku, tisk úvodní stránky a další parametry tisku můžete
změnit v dialogu Nastavení, který otevřete příkazem Nastavení z nabídky Nastavení v hlavním
dialogu (je potřeba zavřít okno Náhled).

Uložení tisku do souboru (formáty PDF a RTF)

Soubory PDF jsou vhodné pro posílání tisknutých dokumentů emailem. PDF soubor se snadno
zobrazí v programu Adobe Reader na jakémkoliv počítači a je možné jej následně vytisknout.

Pokud chcete vložit tisknutý dokument do jiného dokumentu sady Microsoft Office, exportujte ho do
RTF souboru. Tyto soubory je totiž možné do Microsoft Office načíst a dále s nimi pracovat.

Exporty do obou formátů naleznete v nabídce Soubor, příkaz Uložit tisk jako.

Vložení části dokumentu do schránky

Vybranou část tisknutého dokumentu lze vložit do schránky a následně použít v jiném programu.
Nejprve zvolte nástroj Výběr a to buď tlačítkem Nástroj výběr na liště nástrojů nebo volbou Výběr
(klávesa F7) z nabídky Nástroje. Pak označte požadovanou část stránky, výběr se provede stiskem
levého tlačítka a tažením myši. Příkazem Kopírovat (klávesa Ctrl+C) z nabídky Úpravy vybraný
blok vložíte do schránky.
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Dialog celkových nákladů

Pásmo náročnosti

kůlny, smetníky, umývací rampy a plochy, zemní práce1. 
umývárny vozidel, dispečinky všech druhů, sklady s malou mechanizací, pásová doprava,
silniční a mostové váhy, vrátnice, prodejní sklady, bourací práce

2. 

náhradní zdroj proudu, sklady s velkou mechanizací, čištění a neutralizace barelů, cisteren
a sudů, dílny (montážní, prototypové, mechanické dílny, dílny pro kusovou a malosériovou
výrobu), autoservisy, zásobníky pro kusový a sypký materiál

3. 

sklady s automatizací, dílny složité, kolejové váhy pro dynamické vážení, lanovky,
kompresorové stanice, plynový detekční systém v dálkových rozvodech, čerpací stanice
pohonných hmot

4. 

pneumatická doprava s dálkovým ovládáním, automatizované soustavy a soustavy řízení s
použitím počítačových sítí.

5. 

Typy staveb

Typy staveb jsou uvedeny na této stránce.
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Dialog celkových nákladů

Pásmo náročnosti

dřeviště důlních závodů, horizontální překopy, větrací kanály, propojení větracích cest,
sklady výbušnin v dole

1. 

podzemní doprava, elektrifikace a mechanizace prubů, slepé jámy a šachty včetně nárazišť
a strojoven, troleje pod zemí a příchytné trolejové vedení v lomech, překopy velké hloubky

2. 

šachetní budovy, vozíkové oběhy, důlní chodby, jámy a náraziště, vodorovné štoly a
úpadnice, velkoprůměrové vrty, odvětrávací komíny, haldy hlušin, větrací kanály včetně
ohřívání vtažných větrů, odměrné místo a doprava uhlovodíků

3. 

žumpovní překopy, nouzový východ z jámy, důlní trafostanice a rozvodny, důlní šatny,
lampovny, nástupní mosty, odvodnění detritů, skládky, úpravny uhlí, rud a nerudných
surovin, úpravy a zásahy do jeskynních prostorů

4. 

lomová těžba uhlí, velkostroje pro povrchové doly, těžní věže včetně strojovny, objekty CO
v podzemních dolech, rozvody slaboproudu v podzemních dolech.

5. 

Typy staveb

Typy staveb jsou uvedeny na této stránce.
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Dialog celkových nákladů

Pásmo náročnosti

regulační stanice typové, bez přenosu dat, a bez omezení výše výkonu1. 
nízkotlaké, středotlaké a vysokotlaké přípojky plynu, regulační stanice plynu typové s
přenosem dat, bez omezení výše výkonu, regulační stanice atypické s výkonem do 300
m3/h, bez přenosu dat, s elektroohřevem

2. 

výroba a distribuce technických, medicinálních plynů a propan-butanu, výroba nízkotlakého
plynu, degazační stanice podzemních dolů, rozvody a plynovody s tlakem do 16 barů (do
1,6 MPa), regulační stanice plynu atypické, výkon do 300 m3, s přenosem dat, tranzitní
plynovody (VVTL - nad 4 MPa)

3. 

odběrné a měřící plynové zařízení, přepouštěcí stanice, rozvody a plynovody s tlakem do
40 barů (do 4 MPa), výroba tlakového plynu, plnící stanice plynu pro pohon motorových
vozidel, regulační stanice plynu atypické, výkon do 3000 m3, s přenosem dat, průzkumné
vrty pro těžbu uhlovodíků a vod včetně úprav a vystrojení pro jejich těžbu apod.

4. 

regulační stanice plynu atypické s výkonem nad 3000 m3, s přenosem dat, podzemní
zásobníky plynu, rozvody (průmyslový charakter) s tlakem nad 40 barů (nad 4 MPa).

5. 

Typy staveb

Typy staveb jsou uvedeny na této stránce.

Copyright © 2017 PROTECH spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Web: www.protech.cz



HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Dialog celkových nákladů

Pásmo náročnosti

stožárové a kioskové transformátory, el. přípojky NN1. 
stanice elektrické-rozvodny, měnírny transformátory, spínací stanice do 35 kV, rozvodné
sítě do 35 kV, teplovody-přípojky

2. 

stanice elektrické-rozvodny, transformátory, měnírny, spínací stanice od 36 do 200 kV,
kotelny, teplárny s instalovaným výkonem do 500 t/hod páry v kotlích včetně jejich
odpopelňování, ostatní el. rozvodné sítě od 35 kV do 200 kV, alternativní zdroje energie
kromě vodních

3. 

výtopny bez výroby elektrické energie včetně jejich odpopelňování, výměníkové stanice,
spalovny, energetické dispečinky, samostatné stanice elektrické-rozvodny, transformovny,
spínací stanice nad 200 kV, tepelné elektrárny, teplárny s instalovaným výkonem nad 500
t/hod páry v kotlích včetně jejich odpopelňování, tepelné sítě, elektrické rozvodné sítě nad
200 kV, odsíření, kogenerační jednotky

4. 

jaderné elektrárny a teplárny včetně jejich likvidace, tepelné dálkové sítě, mezisklady
vyhořelého paliva, uložiště radioaktivních odpadů.

5. 

Typy staveb

Typy staveb jsou uvedeny na této stránce.
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Dialog celkových nákladů

Pásmo náročnosti

modelárny1. 
hutnická druhovýroba2. 
koksovny, kovárny a lisovny, válcovny, výroby rour, vysoké pece3. 
metalurgie barevných kovů, ocelárny, slévárny4. 
slévárny přesného lití.5. 

Typy staveb

Typy staveb jsou uvedeny na této stránce.
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Dialog celkových nákladů

Pásmo náročnosti

lisovny za studena, pomocná výroba (opravny nářadí, stavební údržba, trubkárny,
bednárny, prototypové dílny, laboratoře, sušárny a pod.)

1. 

lisovny za tepla, základní výroba (mechanické dílny, obrobny, automotorárny,
mechanicko-montážní provozy, zkušebny, svařovny, hrubovny, mostárny, nářaďovny,
tepelné zpracování, kotlárny a pod.)

2. 

automatizovaná technologická pracoviště3. 
galvanovny, lakovny, smaltovny, výroba elektroniky, izolací, polovodičů, kabelů a vodičů,
světelné techniky, uhlíkatých výrobků, výroba jemné mechaniky, optiky, výrobní úseky s
vysokou automatizací, hydraulické stanice, mořírny, výrobků z abraziv

4. 

robotizovaná pracoviště.5. 

Typy staveb

Typy staveb jsou uvedeny na této stránce.
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Dialog celkových nákladů

Pásmo náročnosti

ropovody a produktovody1. 
magistrální ropovody a produktovody, produktovody s pracovním tlakem větším než 4 MPa,
obslužné koleje s ochranou proti průniku škodlivin, opravy lékařských nástrojů

2. 

sklady hořlavých kapalin, podzemní technologické rozvody v závodech, čerpací stanice,
tukový průmysl, výroba extraktů z aromatických látek, sklady agresivních látek

3. 

zpracování gum a plastických hmot, obecná chemie, celuózo-papírenský průmysl, provozy
pracující za vysokých tlaků, zpracování uhlovodíků (ropy, dehtů, plynů), sklady
zkapalněných plynů, technologické potrubí v závodech chemického průmyslu, výroba
nátěrových látek, sklady agresivních a toxických látek, průmyslová hnojiva a přípravky na
ochranu rostlin, produktovody o pracovním tlaku větším než 40 MPa

4. 

základní chemie, petrochemie, kvalifikovaná chemie, provozně-technologické (cechové)
budovy, biotechnologie, krevní deriváty, syntetické léky, farmaceutický a kosmetický
průmysl, robotizovaná pracoviště v závodech chemického a celulózo-papírenského
průmyslu, průmyslové výbušniny.

5. 

Typy staveb

Typy staveb jsou uvedeny na této stránce.
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Dialog celkových nákladů

Pásmo náročnosti

odkorňovací stanice, zkracovací stanice1. 
knihárny, tiskárny, průmysl spotřební elektroniky2. 
kožená galantérie, příprava obuvnických lepidel, prádelny bezvřetenové, zpracování lnu a
konopí, odlévaný čedič, izolační minerální vlákna, výroba nábytku, výroba obuvi, výroba
skleněných a textilních vláken, výroba sportovních potřeb, výroba vláken rayon

3. 

polygrafický průmysl, přádelny a tkalcovny, křemičité technické sklo, ploché sklo, sušárny
řeziva, výroba nití, stavebně truhlářská výroba, obalové sklo, užitkové osvětlovací sklo,
koželužná výroba, hudební nástroje

4. 

zušlechťování textilu, laminátový textil, výroba prádla a konfekcí, příprava sklářského
kmene, robotizovaná pracoviště v závodech spotřebního průmyslu.

5. 

Typy staveb

Typy staveb jsou uvedeny na této stránce.
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Dialog celkových nákladů

Pásmo náročnosti

armovny, betonárky, maltovny, tesárny1. 
skrývky kamenolomů a nerudných surovin, těžba a zásobníky štěrku a drtě2. 
výroba stavebních dílců keramických a betonových, drtíren a třídíren kamene, těžba a mletí
vápenců, výroba struskové vlny, výroba cihel a stavební keramiky

3. 

výroba pórobetonových dílů, výroba prefabrikátů z předpjatého betonu, výroba minerální
plsti, vápnice, těžba kaolínu a jílu

4. 

výroba cementu, sila na sypké stavební hmoty.5. 

Typy staveb

Typy staveb jsou uvedeny na této stránce.
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Dialog celkových nákladů

Pásmo náročnosti

úzkokolejné tratě, vnitrozávodová úzkokolejová doprava1. 
tramvajové tratě, staniční koleje, vlečky, překládkové kolejiště v závodě, železniční tratě v
extravilánu, troleje širých tratí, vleček a tramvajových tratí MHD, ochranné sítě a
protidotykové zábrany, kolejové jeřábové dráhy

2. 

nekolejová doprava-dopravní závody, železniční stanice, kolejová doprava, železniční tratě
v intravilánu, točnice, posuvny, kolejové brzdy, kabelizace elektrifikovaných tratí s
rozvodem silnoproudu, opravny železničních vozů, lokomotiv a pod., stavědla, nástupiště,
troleje v žel. stanicích, napájecí a zpětné vedení elektrifikovaných tratí, troleje
trolejbusových tratí MHD, trolejové a napájecí vedení stálých kolejí a dopraven povrchových
dolů, kolejiště uzlových stanic, horské železnice

3. 

vysokorychlostní tratě, kabelizace podél železničních tratí, místní kabelizace,
zabezpečovací zařízení provozu železnic (autoblok, poloautoblok, mechanické,
elektromechanické, releové), ohřev výhybek, krakorce a návěstní lávky, rozmrazovací haly,
ukolejnění, ochranné sítě a protidotykové zábrany na elektrizovaných tratích, výpravní
objekty, troleje v železničních uzlech, osvětlení železničních stanic

4. 

výpravní a provozní objekty s velmi náročným a reprezentačním řešením, řízení vlaků (se
zařízením umístěným v centrálním dispečinku).

5. 

Poznámka k oceňování místních komunikací a osvětlení

Místní komunikace včetně osvětlení se oceňují jako ostatní dopravní stavby. V případech, kdy
osvětlení je řešeno současně pro více komunikací a ploch (okruh), oceňuje se jako liniové stavby.

Typy staveb

Typy staveb jsou uvedeny na této stránce.
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Honorář: Dialogová okna

Dialog celkových nákladů

Pásmo náročnosti

vedení spojová vzdušná, společné TV antény pro skupinu objektů1. 
VF zesilovací stanice, místní telekomunikační rozvody, přípojky, stabilní hasící zařízení,
komplexní elektrické i neelektrické bezpečnostní systémy (např.: EZS, EPS, CCTV),
kontrola vstupů, docházky a stravování, obvodová ochrana, ochrana osob strážní služby,
mobilní nástražné systémy, paging, ozvučení budov a areálů vč. bezpečnostních
integrovaných řídících a monitorovacích systémů, rozvody STA, strukturovaná kabeláž,
komplexní ochrana proti odposlechům, bezpečnostní oplocení, mechanické a
elektro-mechanické zábranné prostředky, apod.

2. 

telekomunikační a radiokomunikační provozní budovy, vysílací televizní provozy,
telekomunikační tratě, telefonní ústředny, optický kabel

3. 

dálkové spojovací tratě, NF zesilovací stanice, rozhlasové a televizní stanice, NF provozy4. 
anténové stožáry a věže, rozhlasové a televizní studia5. 

Typy staveb

Typy staveb jsou uvedeny na této stránce.
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Honorář: Dialogová okna

Dialog celkových nákladů

Pásmo náročnosti

výsadby krajinné zeleně, větrolamy, rekultivace a zúrodnění, výsadba sadů, vinic, chmelnic1. 
zemní přehrady, malé vodní nádrže, lesní cesty, studny, lesovny a hájovny, samostatné
septiky

2. 

stáje, dojírny, sušárny chmele, objemových krmiv, ovoce a zeleniny, zemědělské objekty s
ochranou spodních vod, sklady tekutých hnojiv, chov drůbeže, porodny, profylaktoria,
veterinární objekty, humusárny, betonové přehrady, regulační a odvodňovací systémy,
plavební komory, kombinované přehrady, vodárenské studny, zavlažovací systémy, hrazení
bystřin a strží, rybníky, meliorace lesní půdy odvodněním, odvodnění zemědělských
pozemků, skleníky, množírny, pěstování hub, posklizňová úprava zemědělských plodin,
úpravy toků, zahrádkářské areály

3. 

kafilérie, vodní elektrárny, cukrovary, drůbežárny, konzervárenský, masový a rybí průmysl,
mrazírny a chladírny, pekárny, nápojový průmysl (pivovary, vinařské závody a pod.) mlýny,
skladovaní v silech, sušárny pro zpracování mléka, škrobárenský průmysl, zpracování
brambor, solivary

4. 

výroba cukrovinek, průmysl pro zpracování mléka.5. 

Typy staveb

Typy staveb jsou uvedeny na této stránce.
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Dialog celkových nákladů

Pásmo náročnosti

mola, požární nádrže, oplocení pozemků, polní cesty1. 
opěrné zdi, akvadukty, terénní úpravy, cesty, zpevněné plochy, parkoviště, komunikace
místní včetně přídavných pruhů a ploch, komunikace pro pěší, venkovní osvětlení,
vodovodní a kanalizační přípojky, skládky tuhého průmyslového odpadu

2. 

sadové úpravy, dálnice, rychlostní komunikace, komunikace I. tř., komunikační sítě v
městské zástavbě se složitým dopravním řešením včetně přídavných pruhů a ploch, místní
komunikace ve statutárních městech se složitým řešením, silniční světelná signalizace,
kanalizace, přístavní bazény, vodovodní sítě, lodní výtahy, energetické rozvody metra,
podchody, jezy a stupně, stanice čerpací a přečerpávací, ost. vodohosp. objekty, skládky
komunálního odpadu

3. 

mosty všech druhů, katodová ochrana potrubí, čistírny odpadních vod, úpravny vod,
kolektory, tunely, tunelová trasa metra, městská rychlodráha

4. 

stanice metra5. 

Typy staveb

Typy staveb jsou uvedeny na této stránce.
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Honorář: Dialogová okna

Dialog celkových nákladů

Pásmo náročnosti

sklady soupravy PHM1. 
garážové dvory, vozové parky pro kolejová vozidla, radiolokátory, ochranné okopy, zákopy,
úkryty, stanoviště strážných, letištní dráhy

2. 

CO - stavební objekty, letecká střediska, odbavovací letištní budovy, ošetřovny kolejových a
pásových vozidel, sklady a uložiště PHM v tunelech, střelecká a velitelská stanoviště, věže
padákové, výzkumné polygony, autorevize, stavební objekty pro správu, stravování,
ubytování a výcvik

3. 

budovy letek, pohotovostní garáže, brodění tanků, pyroprovozy, sklady PHM se zvláštními
nároky na bezpečnost - SHR, sklady MS a jiného materiálu s podmínkami pro
vyprazdňování, světelné zabezpečovací zařízení letišť, úkryty polního opevnění pro zbraně,
munici a bojovou techniku, ošetřovny nemocných, stavební objekty pro PVO a PVOS

4. 

CO chráněné pracoviště, sklady PHM odolné, věže výcvikové, požární a pozorovací.5. 

Typy staveb

Typy staveb jsou uvedeny na této stránce.
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Honorář: Dialogová okna

Dialog celkových nákladů

Pásmo náročnosti

hřiště, sportoviště, tělovýchovné plochy, otevřené tribuny1. 
lyžařské vleky a obslužná zařízení, podzemní a nadzemní WC, boxové garáže, zastřešené
tribuny, stadiony a závodní dráhy otevřené, dětská hřiště s vybavením, zvířetníky, bufety,
čekárny, kiosky, ubytovací a jiné objekty pro dočasné použití, šatny, ošetřovny, hudební
pavilony

2. 

drobná architektura (fontány, plastiky, oplocení a pod.), rodinné domy, bytové domy,
garáže, (halové, poschoďové, podzemní), balírny velkoobchodní, víkendové chaty, jesle,
školy mateřské, základní, střední, sauny, tělocvičny, fitness centra, knihovny, koupaliště,
dětské domovy, domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou, pensiony, sdružená
ambulantní zařízení, obdobná zdravotnická zařízení a ordinace, lékárny, kolumbária,
hřbitovy, urnové háje, kavárny, bistra, kina, polyfunkční domy (byty, obchody, služby a
pod.), kryté tribuny se základním a vyšším vybavením, sanace památkově chráněných
staveb, prodejny, parkové zahrady při objektech

3. 

budovy pro administrativu, správu, řízení, pošty, pojišťovny, expozitury komerčních bank,
budovy pro obchod a služby, hypermarkety, hotely, motely (ostatní ubytovací zařízení pro
krátkodobé přechodné pobyty), sportovní haly, studentské domovy, společenské domy,
kulturní střediska, polyfunkční domy s individuálně řešenými podlažími, očistné lázně, lázně
léčebné a odborné ústavy, polikliniky, obřadní síně, krematória, restaurace, vstupní objekty
(parků kultury, výstavišť, sportovišť, průmyslových areálů a pod.), plavecké kryté stadiony,
stadiony s umělou ledovou plochou, objekty pro rehabilitaci, hygienické stanice, požární
zbrojnice, divadla v přírodě, odborné a vysoké školy se speciálními učebnami a
laboratořemi, věznice

4. 

divadla, banky, spořitelny, koncertní síně, národní a vědecké knihovny, muzea, nemocnice,
vědecko-výzkumné ústavy, pomníky a památníky, átria s vysokými požadavky, výstavní
síně, galerie, kostely, soudy, věznice (s náročným vybavením).

5. 

Typy staveb

Typy staveb jsou uvedeny na této stránce.
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Typy staveb (UNIKA - dialog celkových nákladů)

Průmyslové stavby

Za průmyslové stavby se pro účely tohoto sazebníku považují stavby, které slouží k výrobním
účelům, nebo u kterých jsou náklady technologické části větší než náklady na stavební část.

Ostatní stavby

Za ostatní stavby se považují stavby, kde náklady stavební části jsou větší než náklady na
technologickou část, s výjimkou nově navrhovaných (prováděných) liniových staveb.

Liniové stavby

Liniové stavby jsou tvořeny stavebními objekty jejichž charakteristickým znakem je podélná osa
výstavby, které slouží k přenosu médií v dálkových trasách nebo se jedná o inženýrská díla s
náročnými parametry pro dopravu (sítě elektrické, energetické, telekomunikační, kanalizační
sběrače, dálnice, rychlostní komunikace, železniční tratě a pod.).

Liniové stavby plynárenských zařízení (jen UNIKA 2014 a
2015)

Liniové stavby plynárenských zařízení jsou tvořeny stavebními objekty a provozními soubory,
jejichž charakteristickým znakem je podélná osa výstavby, které slouží pro dopravu plynu.

Zvolte Liniové stavby plynárenských zařízení: na základě Stavebního povolení nebo Ohlášení v
případě, že stavba bude provedena na základě Stavebního povolení nebo Ohlášení.

Zvolte Liniové stavby plyn. zařízení: na základě Územního souhlasu / rozhodnutí nebo bez
Ohlášení SÚ v případě, že stavba bude provedena na základě Územního souhlasu nebo
Územního rozhodnutí, popřípadě bez Ohlášení SÚ.
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Dialog výkonových fází
Hodnoty používané pro inicializaci procent za jednotlivé fáze můžete přepsat aktuálními hodnotami
tlačítkem Uložit. K návratu původních hodnot procent slouží tlačítko Základní nastavení.

Výkonové fáze

Příprava zakázky (pozemní stavby: 1%, inženýrské stavby: 1%, technologické stavby: 2%)

Základní výkony:

analýza zakázky zhotovitelem [architektem/inženýrem/technikem]1. 
předběžná analýza stavu staveniště a jeho okolí zhotovitelem
[architektem/inženýrem/technikem] a prověření a posouzení vhodnosti staveniště
pro sledovaný účel

2. 

specifikace potřebných podkladů a průzkumů prováděných specialisty
koordinovanými zhotovitelem [architektem/inženýrem/technikem], a to podle
charakteru zakázky

3. 

předběžné vymezení a upřesnění potřebných projektových prací a speciálních
profesí zhotovitelem [architektem/inženýrem/technikem] a určení rozsahu těchto
prací

4. 

shrnutí a závěry, odsouhlasení dalšího postupu / uzavření smlouvy5. 

Zvláštní výkony:

sestavení funkčního a prostorového programu stavby a vypracování podrobnějšího
harmonogramu zhotovitelem [architektem/inženýrem/ technikem]

1. 

podrobnější analýza stavu staveniště a jeho okolí zhotovitelem s přihlédnutím k
následujícím výkonovým fázím

2. 

provedení části nezbytných předběžných průzkumů specialisty koordinovanými
zhotovitelem z objednatelova (klientova) pověření

3. 

obstarání vstupních podkladů o vlastnických a jiných právech k
pozemkům/parcelám, popřípadě stavbě/stavbám na nich zhotovitelem

4. 

Součinnost objednatele (klienta):

při zadávání zakázky1. 
při prověření stavu staveniště a jeho okolí2. 
při vymezení části nezbytných předběžných průzkumů3. 
při předání veškerých nezbytných vstupních podkladů objednatelem (klientem)
zhotoviteli

4. 

při shrnutí a potvrzení závěrů a odsouhlasení dalšího zpracování návrhu / studie
stavby

5. 

1. 

Návrh / studie stavby (13%, 13%, 17%)

Základní výkony

2. 



příprava návrhu/studie stavby zhotovitelem [architektem/inženýrem/ technikem]1. 
zpracování návrhu/studie stavby zhotovitelem [architektem/inženýrem/technikem],
popřípadě specialisty (koordinace specialistů) - ve variantách [alternativy jsou
zvláštním výkonem samostatně honorovaným]

2.1. textová část návrhu/studie stavby

2.2. výkresová část návrhu/studie stavby

2. 

upřesnění specifikace potřebných částí předběžných průzkumů pro specialisty
koordinované zhotovitelem [architektem/inženýrem/technikem], a to podle
charakteru zakázky

3. 

uskutečnění předběžných jednání zhotovitelem [architektem/inženýrem/technikem] k
zamýšlenému dílu s dotčenými orgány a osobami

4. 

projednání výsledků s objednatelem (klientem) a odsouhlasení výsledků a cílových
představ

5. 

Zvláštní výkony:

doplnění dokumentace dosud zpracované zhotovitelem [architektem/
inženýrem/technikem] o zvláštní nároky a nové požadavky, popřípadě vypracování
alternativních studií

1. 

vypracování některých požadavků zvláštními (nestandardními) technikami
projektování

2. 

provedení potřebných částí předběžných průzkumů specialisty koordinovanými
zhotovitelem [architektem/inženýrem/technikem], a to podle charakteru zakázky
(specifikace energetických, hospodářských, biologických a ekologických souvislostí
a vazeb na okolí)

3. 

posouzení a návrh řešení některých vybraných finančních náležitostí stavby
zhotovitelem [architektem/inženýrem/technikem], předběžný odhad investičních
nákladů

4. 

stanovení některých speciálních časových a organizačních náležitostí stavby5. 
provedení předběžné poptávky6. 
znázornění záměrů zvláštní technikou (např. perspektivy, digitálního prostorového
zobrazení apod.)

7. 

vypracování návrhu řešení údržby objektů, konstrukcí a zařízení8. 
sestavení plánu financování, analýza stavebních, provozních a užitných nákladů9. 
spolupůsobení při získání úvěru10. 
podklady k výpočtu poplatků za získání vyjádření účastníků řízení a za výpisy z
evidence nemovitostí.

11. 

Součinnost objednatele (klienta):

při přípravě návrhu/studie stavby1. 
při použití některých zvláštních (nestandardních) technik projektování klientem2. 
při provádění potřebných předběžných průzkumů3. 
při uskutečnění předběžných jednání4. 
při projednání výsledků se zhotovitelem [architektem/inženýrem/tech-nikem] a
rozhodnutí o rozpracování zakázky do dalšího stupně

5. 

Vypracování dokumentace pro územní řízení (15%, 15%, 11%)

Základní výkony:

3. 



provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu, určení podmínek pro
zpracování dokumentace návrhu na vydání územní rozhodnutí [pro územní řízení]
zhotovitelem [architektem/inženýrem/technikem]

1. 

zadání předběžných průzkumů specialistům a specifikace potřebných podrobných
průzkumů pro specialisty koordinované zhotovitelem
[architektem/inženýrem/technikem], a to podle charakteru zakázky

2. 

zpracování dokumentace pro územní řízení [územní rozhodnutí] zhotovitelem
[architektem/inženýrem/technikem]

3.1. textová část dokumentace

3.2. výkresová část dokumentace

3. 

získání srovnávacích nabídek na technická zařízení4. 
odhad investičních nákladů5. 
na podkladě výsledků, dosažených ve fázi l a 2 obstarání dokladů a stanovisek
veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání územního rozhodnutí

6. 

zpracování náležitostí dokumentace návrhu na vydání územního rozhodnutí
předkládaného k územnímu řízení, shrnutí výsledků, zhodnocení a závěry

7. 

Zvláštní výkony:

vyhodnocení návrhů alternativních řešení zhotovitelem [architektem/
inženýrem/technikem] a jeho specialisty m. j. s ohledem na hospodárnost, náklady a
návratnost

1. 

provedení potřebných předběžných průzkumů a zaměření a částečné zpracování
podrobných průzkumů specialisty koordinovanými zhotovitelem
[architektem/inženýrem/technikem], a to podle charakteru zakázky

2. 

zpracování zvláštních/alternativních řešení, zpracování speciálních podkladů,
popřípadě speciálních částí dokumentace a provedení doplňků a změn podkladů
pro územní řízení

3.1. vypracování alternativních řešení pro územní řízení

3.2. vypracování speciálních podkladů, popřípadě speciální dokumentace pro
územní řízení

3.3. vypracování některých požadavků zvláštními (nestandardními) technikami
projektování

3.4. vypracování zvláštních částí dokumentace

3. 

vypracování doplňků a změn podkladů pro dokumentaci návrhu na vydání územního
rozhodnutí předkládaného k územnímu řízení, spolupráce při rozporných jednáních
a řízeních

4. 

vypracování podkladů pro odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby, vypracování
zvláštní dokumentace např. dle zák. č. 100/2001 Sb.

5. 

zapracování podmínek územního rozhodnutí do dokumentace6. 
doplnění podkladů pro územní řízení podle zvláštních požadavků příslušného
orgánu

7. 

spolupůsobení při obstarání souhlasu vlastníků sousedních pozemků a staveb na
nich a dotčených organizací či osob

8. 

zpracování předběžného oznámení v případě, že je nutné zabezpečit funkci
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništích

9. 

podání návrhu na vydání územního rozhodnutí, účast při územním řízení, obstarání
rozhodnutí o umístění stavby

10. 



Součinnost objednatele (klienta):

při vyhodnocení dosavadního postupu a upřesňování zadání1. 
při provádění potřebných předběžných, popřípadě částí podrobných průzkumů2. 
při zpracování dokumentace pro územní řízení / územní rozhodnutí3. 
při zpracování dokumentace návrhu na vydání územního rozhodnutí předkládaného
k územnímu řízení

4. 

schválení dokumentace k územnímu řízení a rozpracování výsledků řízení do
úrovně dokumentace pro stavební povolení

5. 

přepracování dokumentace k územnímu řízení s novými podklady nebo zastavení
projektových prací.

6. 

Vypracování dokumentace pro stavební řízení (22%, 26%, 30%)

Základní výkony:

provedení analýzy a vyhodnocení dosavadních výsledků dosažených ve fázi 1 až 3
a určení podmínek pro zpracování dokumentace pro stavební řízení [stavební
povolení]

1. 

vypracování dokumentace pro stavební řízení [stavební povolení]

2.1. textová část dokumentace

2.2. výkresová část dokumentace

2. 

zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení předkládané ke
stavebnímu řízení

3. 

stanovení požadavků na doplňkové průzkumy4. 
statické ověření konstrukce5. 
účast při stavebním řízení6. 
odhad orientačních nákladů na provedení stavby jako podklad pro určení správních
poplatků za stavební řízení

7. 

obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro
vydání stavebního povolení

8. 

Zvláštní výkony:

analýza zvláštních/alternativních řešení pro stavební řízení [stavební povolení]1. 
provedení a organizace potřebných podrobných průzkumů specialisty
koordinovanými zhotovitelem [architektem/inženýrem/technikem], a to zejména
geologických a geotechnických, geodetických měření a dopravních, hydrologických
a ekologických průzkumů

2. 

zpracování zvláštních/alternativních řešení, zpracování speciálních podkladů,
popřípadě speciálních částí projektu a provedení doplňků a změn podkladů pro
stavební řízení [stavební povolení]

3.1. návrhy alternativních řešení

3.2. vypracování speciálních podkladů, popřípadě speciální dokumentace pro
stavební řízení

3.3. vypracování některých požadavků zvláštními (nestandardními) technikami
projektování

3. 

4. 



3.4. vypracování zvláštních částí dokumentace

3.5. vypracování předběžných stavebně-technických specifikací pro stavební
povolení zhotovitelem [architektem/inženýrem/technikem] a specialisty
vypracování návrhu organizace výstavby4. 
vypracování návrhu dopravně-inženýrských opatření (D1O)5. 
vypracování předběžného rozpočtu na základě předběžných výměr a agregovaných
položek

6. 

spolupráce a podpora objednatele při rozporných jednáních a řízeních7. 
změny dokumentace a podkladů pro vydání stavebního povolení způsobené
okolnostmi, za které zhotovitel nezodpovídá zpracování podkladů pro expertní a jiná
řízení vypracování podkladů pro odvolání proti vydanému, resp. zamítnutému
stavebnímu povolení

8. 

posouzení hospodárnosti a návratnosti, použití zvláštních technik (např. perspektivy,
digitálního prostorového zobrazení atp.)

9. 

zapracování výsledků stavebního řízení do dokumentace10. 
vypracování žádosti o stavební povolení za použití podkladů všech zúčastněných
profesí, doplnění a přizpůsobení dokumentace podle získaných dokladů a vyjádření

11. 

doplnění podkladů k žádosti o stavební povolení podle zvláštních požadavků
stavebního úřadu

12. 

posouzení nutnosti zabezpečit funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na
staveništích objednatelem dle příslušného zákonného předpisu, příprava a
zpracování plánu BOZ

13. 

spolupůsobení při získání souhlasu vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich
a dotčených organizací a osob

14. 

Součinnost objednatele (klienta):

při vyhodnocení dosavadního postupu a upřesňování zadání1. 
při provádění potřebných předběžných, popřípadě částí podrobných průzkumů2. 
při zpracování dokumentace pro stavební řízení [stavební povolení]3. 
při schválení dokumentace pro stavební povolení a provedení výběrového řízení4. 

Vypracování dokumentace pro provedení stavby (28%, 24%, 25%)

Základní výkony:

provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu a určení podmínek pro
zpracování dokumentace pro provedení stavby

1. 

zpracování základních náležitostí dokumentace pro provedení stavby

2.1. všeobecné náležitosti dokumentace pro provedení stavby

2.2. textová část dokumentace

2.3. výkresová část dokumentace

2.4. vypracování stavebně-technických specifikací k dokumentaci pro provedení
stavby (a k využití pro podklady pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby)
zhotovitelem [architektem/inženýrem/technikem] a profesními specialisty a
konzultanty

2. 

zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace pro provedení stavby3. 
propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu
a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení (např. výkresové

4. 

5. 



znázornění s nutnými detaily v měř. l:50 až l:l s nutnými textovými vysvětlivkami a
popisy za spolupráce potřebných profesí)
vypracování vytyčovacích plánů5. 
spolupráce s objednatelem při výběru materiálů a jejich použití6. 

Zvláštní výkony:

zpracování speciálních částí dokumentace pro provedení stavby1. 
zpracování speciálních podkladů, popřípadě speciálních částí dokumentace

2.1. vypracování některých požadavků zvláštními (nestandardními) technikami
projektování

2. 

zpracování samostatných navazujících nebo se stavbou souvisících projektů
interiérů a zahradních a krajinářských úprav

3. 

zpracování projektu organizace výstavby (POV)4. 
vypracování dokumentace, vyžádané objednatelem nad rámec základních výkonů5. 
zajištění podkladů pro provozní zařízení (TZS aTPS)6. 
vypracování podkladů pro dopravně-inženýrské rozhodnutí7. 

Součinnost objednatele (klienta):

při vyhodnocení dosavadního postupu a upřesňování zadání1. 
při zpracování dokumentace pro provedení stavby2. 
při udílení dalších pokynů pro dokumentaci pro provedení stavby, popřípadě pro
zpracování souvisejících nebo navazujících projektů interiéru a zahradních a
krajinářských úprav

3. 

(pozn.: v případě dohody objednatele se zhotovitelem lze výkonovou fázi 5 a 6 sloučit do
jedné, např. u staveb dopravních a inženýrských)

Vypracování dokumentace zadání stavby (7%, 7%, 4%)

Základní výkony:

provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu a spolupráce při
vypracování přípravy postupu pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby objednatelem
(klientem)

1. 

vypracování seznamu prací a dodávek, resp. popisu stavby s určením standardů a
případné vypracování potřebné dokumentace, pokud není vypracována podle fáze 4
nebo 5

2. 

Zvláštní výkony:

zpracování alternativních a srovnávacích podkladů pro výběr dodavatele/zhotovitele
stavby

1. 

vypracování podkladů pro výběrové řízení, které tvoří návrh textu smlouvy a
zvláštních ustanovení

2. 

vypracování souhrnu údajů a informací u veřejných zakázek v souladu se zákonem
o zadávání veřejných zakázek, u ostatních zakázek v rozsahu a podrobnostech,
úměrných znalostem z výkonové fáze, na kterou vypracování navazuje, přičemž
volba metody zpracování závisí na objednatelem vyžadované míře přesnosti
nabídky

3. 

6. 



vypracování alternativních údajů a informací, vypracování srovnávacích přehledů
nákladů za spolupráce všech zúčastněných profesí

4. 

podklady pro výběr zhotovitele stavby dohodnutým způsobem např. nabídka
konkrétního zhotovitele nebo subdodavatele pro určité specielní práce a výkony

5. 

organizace informačních schůzek, případně prohlídek stavby a účast na nich6. 

Součinnost objednatele (klienta):

při určení postupu pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby1. 
při zpracování podkladů pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby2. 
při předběžném vyhledání a výběru vhodných uchazečů a při přípravě smluv3. 

(pozn.: v případě dohody objednatele se zhotovitelem lze výkonovou fázi 5 a 6 sloučit do
jedné, např. u staveb dopravních a inženýrských)

Spolupráce při výběru dodavatele (1%, 1%, 0%)

Základní výkon:

posouzení úplnosti nabídky dodavatele/zhotovitele stavby1. 

Zvláštní výkony:

získání a vyhodnocení nabídek zhotovitelů stavby za spolupráce zúčastněných
profesí

1. 

vypracování srovnatelných přehledů nákladů podle již realizovaných staveb
obdobného charakteru a rozsahu

2. 

přezkoušení a vyhodnocení alternativních nabídek s podstatně jinou konstrukcí3. 
jednání se zhotoviteli stavby, vypracování podkladů pro uzavření smlouvy se
zhotovitelem stavby

4. 

posouzení nabídek pokud jde o kvalitu, termíny a ceny5. 

Součinnost objednatele (klienta):

při rozhodnutí o zadání stavby1. 

7. 

Spolupráce při provádění stavby / autorský a technický dozor (11%, 11%, 7%)

Základní výkony:

provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního průběhu přípravy stavby a příprava
podmínek pro výkon autorského dozoru

1. 

zadání doplňkových průzkumů (v průběhu provádění stavby) specialistům
koordinovaným zhotovitelem [architektem/inženýrem/technikem], a to podle
charakteru zakázky [například při rekonstrukci stavby]

2. 

všeobecné náležitosti obsahu a členění výkonu autorského dozoru dle
doporučených standardů této činnosti a dle příslušné smlouvy

3. 

Zvláštní výkony:

8. 



spolupráce zhotovitele s objednatelem (klientem) v průběhu výkonu investorského
technického dozoru

1. 

provedení potřebných doplňkových průzkumů (v průběhu provádění stavby)
specialisty koordinovanými zhotovitelem, a to podle charakteru zakázky

2. 

výkon investorského technického dozoru dle doporučených standardů této činnosti a
dle příslušné smlouvy

3. 

vypracování realizační dokumentace stavby v rozsahu požadavků zhotovitele stavby4. 
vypracování dokumentace skutečného provedení stavby5. 
sestavení a rozepsání platebního plánu a dozor nad ním6. 
spolupráce při kontrole účtů a zpřesnění a novelizace časových plánů7. 

Součinnost objednatele (klienta):

při přípravě podmínek pro výkon autorského a investorského technického dozoru1. 
při provádění potřebných doplňkových průzkumů v průběhu provádění stavby2. 
se zhotovitelem [architektem/inženýrem/technikem] v průběhu provádění stavby při
výkonu autorského a investorského technického dozoru

3. 

Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (2%, 2%, 4%)

Základní výkony:

účast při kolaudačním řízení stavby1. 
dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků ve stanovené lhůtě a kvalitě2. 

Zvláštní výkony:

spolupráce při vypracování požární dokumentace předkládané provozovatelem při
kolaudaci stavby podle platných předpisů

1. 

spolupráce při vypracování závěrečného vyúčtování a ekonomického vyhodnocení
stavby

2. 

spolupráce, resp. zpracování posudků a kontrolních měření předkládaných
objednatelem při kolaudaci stavby

3. 

zpracování žádosti o případné prodloužení záručních lhůt nebo uvolnění záručních
závazků

4. 

sestavení plánu pronájmu budovy, zajištění návodů k údržbě objektu před předáním
uživateli, dozor nad údržbou objektu,

5. 

porovnání nákladů stavby se směrnými hodnotami nákladů6. 
provedení analýzy stavebních a provozních nákladů stavby7. 
spolupráce při vypracování provozního a manipulačního řádu (návodu k údržbě
zařízení)

8. 

provozní plány, řády apod.9. 

Součinnost objednatele (klienta):

při uvedení stavby do provozu a při kolaudační řízení1. 
při provedení závěrečného vyúčtování a ekonomického vyhodnocení stavby2. 

9. 



Další činnosti, které nejsou obsahem výkonových fází

Výkony, resp. dokumentace, která není obsahem výkonových fází podle tohoto řádu a její zajištění
či vypracování není kryto celkovým základním honorářem, zahrnují:

posuzování materiálů1. 
mimořádná posouzení protipožárních opatření2. 
součinnost při zdlouhavých schvalovacích a odvolacích řízeních3. 
součinnost při získání pozemku4. 
účast na veřejných shromážděních za účelem vysvětlení projektu5. 
poskytnutí zvláštních podkladů pro rozhodovací orgány a pro veřejná shromáždění6. 
grafické ztvárnění (vizualizace) řešení mimo smlouvu7. 
poradenství v oblasti financování a při sestavení finančního plánu8. 
vypracování žádostí o subvence9. 
výpočet provozních nákladů10. 
vypracování různých variant realizace stavby, resp. postupu stavby11. 
odborná a početní kontrola variant předložených stavebními firmami12. 
projektování a statická kontrola skruží a bednění13. 
vypracování dílenských výkresů a seznamů pro ocelové, montované a dřevěné konstrukce14. 
provedení a zhodnocení modelových zkoušek15. 
posouzení ekologických vlivů, např. prognózy emisí16. 
mimořádná měření staveb během výstavby a po ní a jejich vyhodnocení17. 
provádění funkčních a zátěžových zkoušek18. 
součinnost při instalaci a uvádění zařízení do provozu a při zpracování návodu k provozu19. 
vypracování nových prováděcích plánů a schémat na vyžádání objednatele20. 
zakreslení staveb a částí staveb, které nejsou součástí projektové dokumentace, do
vlastních výkresů

21. 

poradenská činnost pro objednatele22. 
dozor nad záručními pracemi v opakovaných případech a při odstraňování skrytých závad23. 

Výkony, resp. dokumentace, kterou zabezpečuje zhotovitel stavby nebo její části jako součást své
dodávky, zejména:

realizační dokumentace stavby nebo její části1. 
dokumentace pro prokazování požadovaných vlastností dodávek (atesty, individuální a
komplexní zkoušky apod.)

2. 

dokumentace pro správné a bezpečné uvádění do provozu, provozování a odstavování
dodávaných strojů a zařízení

3. 

dokumentace pro správné a včasné provádění údržby dodávaných strojů a zařízení4. 
uživatelské programové vybavení pro automatizaci řízení5. 
dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště6. 
dokumentace automatizovaných systémů řízení7. 

Výkony, resp. dokumentace, kterou zabezpečuje zhotovitel stavby nebo její části v rámci své
výrobní přípravy, zejména:

konstrukční, dílenské a montážní výkresy:

1.1. jednotlivých strojů a zařízení

1. 



1.2. kovových a dřevěných konstrukcí

1.3. výrobků přidružené stavební výroby

1.4. výrobků vnitřního zařízení a vybavení včetně způsobů upevnění při jejich zabudování

1.5. vyzdívek a izolací technologických zařízení

1.6. nosných konstrukcí kabelových a potrubních rozvodů;
výkresy:

2.1. podrobné výkresy výztuže betonových konstrukcí

2.2. pomocných konstrukcí

2.3. stavebních a montážních zařízení

2.4. konstrukcí bednění a skruží

2.5. tvaru a výztuže prefabrikovaných prvků, dílů a jejich styků

2.6. pažení a rozepření rýh a základových jam, štětových stěn a jímek

2. 

výkresy a specifikace:

3.1. prvků a spojovacího materiálu konstrukcí lehké prefabrikace

3.2. svarů styků prefabrikátů

3.3. dělení rovných částí vzduchotechnických rozvodů stejného profilu na montážní díly a
jejich označování jednotlivými pozicemi

3.4. základního a pomocného materiálu pro montážní práce

3. 

statické, dynamické a technickofyzikální výpočty:

4.1. betonových, železobetonových a jiných prefabrikátů

4.2. výrobků přidružené stavební výroby

4.3. podporovacích lešení, skruží a montážních konstrukcí

4.4. pomocných konstrukcí pro zakládání

4.5. prvků lehké prefabrikace

4. 

realizační projekt zařízení staveniště5. 
podrobné vytyčení stavby zhotovitelem stavby6. 
drátovací a svorkovací schémata7. 
dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu zhotovitelů stavby.8. 

Účtování honoráře ve zvláštních případech

Smlouva na vypracování a provedení úplné, správné, proveditelné a bezpečné projektové
dokumentace stavby, objektu nebo zařízení, jejímž předmětem jsou výkony podle tohoto

1. 



dokumentu, zahrnuje standardně výkon všech výkonových fází. Připouští-li jednotlivě
rozsah zakázky nebo její charakter uzavření smlouvy pouze na výkony jednotlivé fáze nebo
na výkony redukovaného rozsahu několika výkonových fází, a jedná-li se zároveň o dílo,
požívající ochrany autorského zákona, popřípadě dalších právních předpisů ochrany práv k
duševnímu vlastnictví, musí být součástí smluvního ujednání ustanovení o ochraně práv
autorských, resp. dalších práv k duševnímu vlastnictví zhotovitelů, zejména svolení k užití
autorského díla (licenční ujednání).
Je-li smlouva o dílo uzavřena pouze na jednotlivé výkonové fáze, případně na několik
výkonových fází, přihlédne se při výpočtu honoráře i k výkonům, které bylo nutno účelně
vykonat nad rozsah jednotlivé výkonové fáze, resp. které bylo nutno účelně vykonat nad
rozsah jednotlivých výkono vých fází.

2. 

Pokud nebyla objednána některá z fází l až 5, může být dohodnuto zvýšení procentní sazby
pro každou fázi, která jako první následuje po neobjednáné fázi takto:

3.1. výkonová fáze č. 2 až na 14 %

3.2. výkonová fáze č. 3 až na 21 %

3.3. výkonová fáze č. 4 až na 33 %

3.4. výkonová fáze č. 5 až na 30 %

z celkového základního honoráře, přičemž se procentní sazby u ostatních výkonových fází
nemění. Mění se výše celkového základního honoráře nad 100 %.

3. 

Obsahuje-li stavba více objektů nebo provozních souborů, účtují se honoráře pro každý
objekt a provozní soubor zvlášť. Takto nelze postupovat, pokud se jedná o stejné objekty co
do typu, objemu, konstrukce apod. Zde je možné účtovat pouze dohodnutý podíl z
celkového základního honoráře.

4. 

Výše honoráře zhotovitele, pověřeného koordinací výkonů při přípravě a v průběhu stavby
(generální projektant) činí za tuto činnost 10 % z celkového základního honoráře za stavbu
nebo ze součtu základních honorářů koordinovaných objektů a staveb.

5. 

Při rekonstrukcích, rozšíření, přestavbě, vytváření nového prostoru v objektu a při
modernizaci se zvyšuje základní honorář o 20 až 33 %.

6. 

Výkonové fáze l, 2, 3 a 8 ve smyslu tohoto řádu mohou být účtovány alternativně podle
časového honoráře, pokud je to ve smlouvě dohodnuto.

7. 

Bylo-li pro tentýž objekt z popudu objednatele (např. změna vstupních údajů) zhotoveno
více návrhů ve smyslu 2. výkonové fáze tohoto řádu, pak mohou být nejobsáhlejší z nich
účtovány opakovaně v plné výši nebo nejméně 50 % z části, která na tuto fázi připadá.

8. 

V případě zpracování opakované dokumentace lze stanovit honorář buď:

9.1. pevnou paušální částkou,

9.2. procentuálním podílem z honoráře pro každou jednotlivou stavbu,

9.3. kombinovaně paušální částkou a podílem z honoráře pro každou jednotlivou stavbu,

9.4. paušální částkou za každou opakující se sérii staveb,

9.5. kombinovaně paušální částkou a podílem z honoráře pro každou opakující se sérii
staveb.

9. 

Copyright © 2017 PROTECH spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Web: www.protech.cz



HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Dialog výkonových fází
Hodnoty používané pro inicializaci procent za jednotlivé fáze můžete přepsat aktuálními hodnotami
tlačítkem Uložit. K návratu původních hodnot procent slouží tlačítko Základní nastavení.

Výkonové fáze

Příprava zakázky (1%)
Analýza zakázky, staveniště1. 
Specifikace podkladů, průzkumů, profesí2. 
Závěry3. 

1. 

Návrh stavby (10%)
Analýza podkladů1. 
Koncept, studie, skicy, varianty2. 
Odsouhlasení s odběratelem3. 
Zapojení dalších profesí, technologie, energetika, statika4. 
Souvislosti urbanistické, funkční, technické5. 
Konzultace s veřejnoprávními orgány6. 
Předběžné náklady7. 
Shrnutí8. 

2. 

Vypracování dokumentace k územnímu řízení (9%)
Dokumentace stavby k vydání rozhodnutí o umístění stavby1. 
Obstarání dokladů2. 
Obstarání rozhodnutí o umístění stavby3. 
Shrnutí4. 

3. 

Vypracování dokumentace pro stavební řízení (19%)
Podmínky pro dodržení souladu s předchozími fázemi1. 
Projekt stavby k žádosti o stavební povolení2. 
Obstarání dokladů3. 
Obstarání stavebního povolení4. 
Zohlednění podmínek5. 

4. 

Vypracování dokumentace pro provedení stavby (24%)
Autorský dozor k fázi 41. 
Projekt pro provedení stavby2. 
Obstarání podkladů od dodavatelů3. 

5. 

Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby (7%)
Podklady pro nabídkové řízení1. 

6. 

Spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli (1%)
Spolupráce při nabídkovém řízení1. 
Podklady pro smlouvu na dodávku stavby2. 

7. 

Spolupráce při provádění stavby - autorský dozor (2%)8. 
Spolupráce při provádění stavby - Technický dozor (26%)9. 
Spolupráce po dokončení stavby (1%)

Při kolaudačním řízení1. 
Při odstraňování kolaudačních závad2. 
Spolupráce při vyúčtování stavby3. 

10. 



Účtování honoráře ve zvláštních případech

Bylo-li objednáno vyhotovení samostatné výkonové fáze č. 2, 3 nebo 4 a autorský dozor při
realizaci objektu jako část výkonové fáze č. 8, pak může být dohodnuto zvýšení procentní
sazby pro tyto fáze takto:

- výkonová fáze č.2 až na 12 %

- výkonová fáze č.3 až na 12 %

- výkonová fáze č.4 až na 24 %

- výkonová fáze č.5 až na 31 %

z celkového základního honoráře, přičemž se procentní sazby u ostatních výkonových fází
nemění. Mění se výše celkového základního honoráře nad 100 %. Na autorský dozor podle
výkonové fáze č. 8 pak připadá min. 2 % z celkového základního honoráře.

1. 

Obsahuje-li stavba více stavebních objektů, pak se s výhradou dále uvedených případů
účtují honoráře pro každý objekt zvlášť. Takto nelze postupovat,pokud se jedná o stejné
objekty co do typu, objemu, konstrukce apod. Zde je třeba účtovat 50 % z celkového
základního honoráře.

2. 

Při rekonstrukcích, rozšíření, přestavbě, vytváření nového prostoru v objektu a při
modernizaci lze dohodnout zvýšení celkového základního honoráře o 20 - 33 %.

3. 

Výkonové fáze ad.1,2,3 a 8 tohoto řádu mohou být účtovány alternativně podle časového
honoráře, pokud je toto ve smlouvě dohodnuto.

4. 

Bylo-li pro tentýž objekt z popudu objednatele (např. změna vstupních údajů) zhotoveno
více návrhů ve smyslu 2.výkonové fáze podle tohoto řádu, pak mohou být nejobsáhlejší z
nich účtovány opakovaně v plné výši nebo nejméně 50 % z části, která na tuto fázi připadá.

5. 
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Dialog výkonových fází
Hodnoty používané pro inicializaci procent za jednotlivé fáze můžete přepsat aktuálními hodnotami
tlačítkem Uložit. K návratu původních hodnot procent slouží tlačítko Základní nastavení.

Výkonové fáze

Vodohospodářské stavby, Stavby krajiného inženýrství a Stavby odpadového hospodářství:

Příprava zakázky (7%)
Vyjasnění podkladů1. 

1. 

Návrh stavby (20%)
Koncepce řešení úkolu1. 
Konstrukční a statické schema2. 

2. 

Vypracování dokumentace k územnímu řízení (30%)
Konečné řešení1. 
Obstarání územního rozhodnutí2. 

3. 

Vypracování dokumentace pro stavební řízení (8%)
Podklady pro veřejnoprávní řízení1. 
Obstarání stavebního povolení2. 

4. 

Vypracování dokumentace pro provedení stavby (14%)
Dokončení předchozí fáze1. 
Koordinace subdodavatelů2. 

5. 

Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby (5%)
Výkazy výměr1. 
Podklady pro nabídkové řízení2. 

6. 

Spolupráce při vyhodnocení nabídkového řízení (4%)
Opatření a ocenění nabídek1. 
Spolupráce při uzavírání dohod2. 

7. 

Spolupráce při provádění stavby (9%)
Autorský dozor projektanta při provádění stavby1. 
Přejímání objektů a staveb2. 
Sestavení předpisů o provozu objektu3. 

8. 

Spolupráce po dokončení stavby (3%)
Dokumentace skutečného provedení1. 
Odstraňování nedostatků2. 

9. 

Stavby a zařízení pro hospodaření s plyny, pevnymi latkami, hydr. doprava, Geotechnické stavby,
Dopravní stavby a Dopravní mosty a ostatní inženýrské stavby:

Příprava zakázky (2%)
Vyjasnění podkladů1. 

1. 

Návrh stavby (10%)
Koncepce řešení úkolu1. 
Konstrukční a statické schema2. 

2. 

Vypracování dokumentace k územnímu řízení (25%)
Konečné řešení1. 
Obstarání územního rozhodnutí2. 

3. 



Vypracování dokumentace pro stavební řízení (20%)
Podklady pro veřejnoprávní řízení1. 
Obstarání stavebního povolení2. 

4. 

Vypracování dokumentace pro provedení stavby (10%)
Dokončení předchozí fáze1. 
Koordinace subdodavatelů2. 

5. 

Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby (10%)
Výkazy výměr1. 
Podklady pro nabídkové řízení2. 

6. 

Spolupráce při vyhodnocení nabídkového řízení (5%)
Opatření a ocenění nabídek1. 
Spolupráce při uzavírání dohod2. 

7. 

Spolupráce při provádění stavby (15%)
Autorský dozor projektanta při provádění stavby1. 
Přejímání objektů a staveb2. 
Sestavení předpisů o provozu objektu3. 

8. 

Spolupráce po dokončení stavby (3%)
Dokumentace skutečného provedení1. 
Odstraňování nedostatků2. 

9. 

Účtování honoráře ve zvláštních případech

Bylo-li objednáno vyhotovení samostatné výkonové fáze č. 2 nebo 3, může být dohodnuto
zvýšení procentní sazby pro tyto fáze takto:

Vodohospodářské stavby, Stavby krajiného inženýrství a Stavby odpadového hospodářství:

- výkonová fáze č.2 až na 27 %

- výkonová fáze č.3 až na 57 %

Stavby a zařízení pro hospodaření s plyny, pevnymi latkami, hydr. doprava, Geotechnické
stavby, Dopravní stavby a Dopravní mosty a ostatní inženýrské stavby:

- výkonová fáze č.2 až na 17 %

- výkonová fáze č.3 až na 47 %

1. 

Při rekonstrukcích a při modernizaci lze dohodnout zvýšení celkového základního honoráře
o 20 - 33 %.

2. 
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Dialog výkonových fází
Hodnoty používané pro inicializaci procent za jednotlivé fáze můžete přepsat aktuálními hodnotami
tlačítkem Uložit. K návratu původních hodnot procent slouží tlačítko Základní nastavení.

Výkonové fáze

Příprava zakázky (2%)
Analýza zakázky, staveniště1. 
Specifikace podkladů, průzkumů, profesí2. 
Závěry3. 
Volba technologií4. 

1. 

Návrh technologických zařízení a koncepce stavby (14%)
Analýza podkladů1. 
Koncept, studie, skicy, varianty2. 
Odsouhlasení s odběratelem3. 
Zapojení dalších profesí, technologie, energetika, statika4. 
Souvislosti urbanistické, funkční, technické5. 
Konzultace s veřejnoprávními orgány6. 
Předběžné náklady7. 
Shrnutí8. 

2. 

Vypracování dokumentace k územnímu řízení (9%)
Dokumentace stavby k vydání rozhodnutí o umístění1. 
Obstarání dokladů2. 
Obstarání rozhodnutí o umístění stavby3. 
Shrnutí4. 

3. 

Vypracování dokumentace pro stavební řízení (24%)
Podmínky pro dodržení souladu s předchozími fázemi1. 
Projekt stavby k žádosti o stavební povolení2. 
Obstarání dokladů3. 
Obstarání stavebního povolení4. 
Zohlednění podmínek5. 

4. 

Vypracování dokumentace pro provedení stavby (20%)
Autorský dozor k fázi 41. 
Projekt pro provedení stavby2. 
Obstarání podkladů od dodavatelů3. 

5. 

Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele (3%)
Podklady pro nabídkové řízení1. 

6. 

Spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli (1%)
Spolupráce při nabídkovém řízení1. 
Podklady pro smlouvu na dodávku stavby2. 

7. 

Spolupráce při provádění stavby - autorský dozor (2%)8. 
Spolupráce při provádění stavby - technický dozor (18%)9. 
Spolupráce po dokončení stavby (7%)

Při kolaudačním řízení1. 
Při odstraňování kolaudačních závad2. 
spolupráce při vyúčtování stavby3. 

10. 



Účtování honoráře ve zvláštních případech

Bylo-li objednáno vyhotovení samostatné výkonové fáze č. 2, 3, 4, 5, 6 nebo 7, může být
dohodnuto zvýšení procentní sazby pro tyto fáze takto:

- výkonová fáze č.2 až na 17 %

- výkonová fáze č.3 až na 12 %

- výkonová fáze č.4 až na 29 %

- výkonová fáze č.5 až na 27 %

- výkonová fáze č.6 až na 7 %

- výkonová fáze č.7 až na 5 %

z celkového základního honoráře, přičemž se procentní sazby u ostatních výkonových fází
nemění. Mění se výše celkového základního honoráře nad 100 %.

1. 

Obsahuje-li stavba více stavebních objektů, pak se účtují honoráře pro každý objekt zvlášť.2. 
Při rekonstrukcích, rozšíření, přestavbě, vytváření nového prostoru v objektu a při
modernizaci lze dohodnout zvýšení celkového základního honoráře o 20 - 33 %.

3. 

Výkonové fáze ad.1, 2, 3 a 8 tohoto řádu mohou být účtovány alternativně podle časového
honoráře, pokud je toto ve smlouvě dohodnuto.

4. 

Bylo-li pro tentýž objekt z popudu objednatele (např. změna vstupních údajů) zhotoveno
více návrhů ve smyslu 2.výkonové fáze podle tohoto řádu, pak mohou být nejobsáhlejší z
nich účtovány opakovaně v plné výši nebo nejméně 50 % z části, která na tuto fázi připadá.

5. 
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Dialog výkonových fází
Hodnoty používané pro inicializaci procent za jednotlivé fáze můžete přepsat aktuálními hodnotami
tlačítkem Uložit. K návratu původních hodnot procent slouží tlačítko Základní nastavení.

Výkonové fáze

Příprava zakázky (2%)
Vyjasnění podkladů1. 

1. 

Návrh stavby (6%)
Koncept nosné konstrukce1. 

2. 

Vypracování dokumentace k územnímu řízení (7%)
Dopracování řešení nosné konstrukce1. 
Předběžný statický výpočet2. 

3. 

Vypracování dokumentace pro stavební řízení (25%)
Statický výpočet1. 
Dispoziční výkresy2. 

4. 

Vypracování dokumentace pro provedení stavby (48%)
Prováděcí výkresy nosné konstrukce1. 

5. 

Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby (3%)
Podklady pro výměry a soupis činností1. 

6. 

Spolupráce při výběrovém řízení (2%)7. 
Spolupráce při provádění stavby (7%)8. 

Účtování honoráře ve zvláštních případech

Obsahuje-li objednávka vyprojektování více budov nebo inženýrských staveb s konstrukčně
rozličnými nosnými konstrukcemi, jsou honoráře pro každou nosnou konstrukci počítány
odděleně.

1. 

Obsahuje-li objednávka vyprojektování více budov nebo inženýrských staveb s konstrukčně
značně podobnými nosnými konstrukcemi téže honorářové zóny, jsou započitatelné
náklady nosných konstrukcí jedné honorářové zóny pro výpočet honoráře sečteny, honorář
je vypočítán podle součtu nákladů.

2. 

Obsahuje-li zakázka realizaci více budov nebo inženýrských staveb s konstrukčně
shodnými nosnými konstrukcemi, jsou honorářové sazby každého opakování redukovány
na 10 % plné sazby. U budov se týká činností v rámci výkonových fází 1 až 6, u
inženýrských staveb činností v rámci výkonových fází 3 až 6.

3. 

Při přestavbách může být u budov a inženýrských staveb dohodnuto zvýšení honoráře až o
50 % proti výši základního honoráře. Přitom se mohou u budov náklady na vybourání
stavební konstrukce nebo stavební části zahrnout započitatelnými náklady.

4. 
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Dialog výkonových fází
Hodnoty používané pro inicializaci procent za jednotlivé fáze můžete přepsat aktuálními hodnotami
tlačítkem Uložit. K návratu původních hodnot procent slouží tlačítko Základní nastavení.

Výkonové fáze

Příprava zakázky (5 %)
analýza zakázky1. 
analýza staveniště včetně inventarizace a vyhodnocení stávajících dřevin (nezbytné
speciální průzkumy se stanoví hodinovou sazbou podle odst. 13)

2. 

specifikace potřebných podkladů a průzkumů3. 
specifikace potřebných prací a profesí4. 
závěry5. 

1. 

Návrh stavby (8 %)
analýza podkladů1. 
zpracování konceptu řešení, studie skic ve variantách2. 
zapojení dalších profesí, např. technologické,statické, ekologické, dopravní a pod.3. 
projednání a odsouhlasení cílových představ zákazníkem4. 
objasnění všech souvislostí (urbanistické,ekologické, funkční, technické a pod.)5. 
konzultace s veřejnoprávními orgány a organizacemi6. 
předběžný odhad nákladů stavby7. 
shrnutí výsledků a závěry8. 

2. 

Vypracování dokumentace k územnímu řízení (10 %)
vypracování základních náležitostí a dokumentace stavby přikládaných k návrhu na
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo změně využití území na
základě podkladů ad 1, 2.

1. 

obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací,potřebných pro
vydání územního rozhodnutí

2. 

obstarání územního rozhodnutí3. 
shrnutí výsledků a zapracování podmínek územního rozhodnutí do návrhu stavby4. 

3. 

Vypracování projektu pro stavební povolení (20 %)
stanovení podmínek pro dodržení projektu stavby s předprojektovými fázemi 1 - 3
na základě dosažených výsledků analýz

1. 

vypracování projektu stavby pro stavební povolení2. 
obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných k
vydání stavebního povolení

3. 

obstarání stavebního povolení4. 
zapracování podmínek stavebního povolení do projektu5. 

4. 

Vypracování projektu pro provedení stavby (20 %)
autorský dozor nad dodržením zahradněarchitektonické nebo krajinářské koncepce
podle projektu vypracovaného ve fázi 6.

1. 

vypracování projektu pro provedení stavby jeho zpracováním dle výsledků
předchozí fáze 4 s účastí všech nezbytných profesí a jejich koordinace

2. 

obstarání projektových podkladů od potenciálních dodavatelů3. 

5. 

Vypracování podkladů pro nabídkové řízení (5 %)
zpracování podkladů pro nabídkové řízení několika dodavatelů ve smyslu
zadávacího řádu staveb

1. 
6. 

Spolupráce projektanta při zadání realizace stavby (3%)
spolupráce při vyhodnocení nabídkového řízení1. 

7. 



spolupráce při vypracování podkladů pro uzavření smlouvy na dodávku stavby2. 
Spolupráce při provádění stavby - autorský dozor (2 %)8. 
Spolupráce při provádění stavby - technický dozor (23 %)9. 
Spolupráce při dokončení stavby (4 %)

spolupráce při kolaudačním řízení1. 
dohled nad odstraněním kolaudačních závad2. 
spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby3. 
soupis závad před uplynutím záruční lhůty4. 

10. 

Účtování honoráře ve zvláštních případech

Bylo-li objednáno vyhotovení samostatné výkonové fáze č. 2, 3 nebo 4 a autorský dozor při
realizaci objektu, může být dohodnuto procentní zvýšení sazby pro tyto fáze následovně:

- výkonová fáze 2 až na 12 %

- výkonová fáze 3 až na 10 %

- výkonová fáze 4 až na 20 %

- autorský dozor minimálně 2 %

z celkového základního honoráře, přičemž se procentní sazby u ostatních výkonových fází
nemění, mění se výše základního honoráře nad 100 %

1. 

Výkonové fáze 1, 2 a 3 mohou být účtovány alternativně podle časového honoráře podle
uzavřené smlouvy

2. 

Bylo-li pro tentýž objekt z popudu zákazníka zhotoveno více návrhů ve smyslu 2. výkonové
fáze, pak jsou zpravidla nejobsáhlejší z nich účtovány opakovaně v plné výši, nebo
nejméně 50 % z částky, která na tuto fázi připadá

3. 
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Dialog výkonových fází
Hodnoty používané pro inicializaci procent za jednotlivé fáze můžete přepsat aktuálními hodnotami
tlačítkem Uložit. K návratu původních hodnot procent slouží tlačítko Základní nastavení.

Výkonové fáze

Příprava zakázky (2%)
Analýza zakázky, staveniště1. 
Specifikace podkladů, průzkumů, profesí2. 
Závěry3. 
Volba technologií4. 

1. 

Návrh zařízení (8%)
Analýza podkladů1. 
Koncept, studie, skicy, varianty2. 
Odsouhlasení s odběratelem3. 
Zapojení dalších profesí, technologie, energetika, statika4. 
Konzultace s veřejnoprávními orgány5. 
Předběžné náklady6. 
Shrnutí7. 

2. 

Vypracování dokumentace k územnímu řízení (7%)
Dokumentace stavby k vydání rozhodnutí o umístění stavby1. 
Obstarání dokladů2. 
Obstarání rozhodnutí o umístění stavby3. 
Shrnutí4. 

3. 

Vypracování dokumentace pro stavební řízení (17%)
Podmínky pro dodržení souladu s předchozími fázemi1. 
Projekt stavby k žádosti o stavební povolení2. 
Obstarání dokladů3. 
Obstarání stavebního povolení4. 
Zohlednění podmínek5. 

4. 

Vypracování dokumentace pro provedení stavby (23%)
Autorský dozor k fázi 41. 
Projekt pro provedení stavby2. 
Obstarání podkladů od dodavatelů3. 

5. 

Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele (8%)
Podklady pro nabídkové řízení1. 

6. 

Spolupráce při zadání realizace dodavateli (3%)
Spolupráce při nabídkovém řízení1. 
Podklady pro smlouvu na dodávku stavby2. 

7. 

Spolupráce při provádění stavby - Autorský dozor (2%)8. 
Spolupráce při provádění stavby - Technický dozor (27%)9. 
Spolupráce po dokončení stavby (3%)

Při kolaudačním řízení1. 
Při odstraňování kolaudačních závad2. 
Spolupráce při vyúčtování stavby3. 

10. 



Účtování honoráře ve zvláštních případech

Bylo-li objednáno vyhotovení samostatné výkonové fáze č. 2, 4, 5, 6 nebo 7, může být
dohodnuto zvýšení procentní sazby pro tyto fáze takto:

- výkonová fáze č.2 až na 11 %

- výkonová fáze č.4 až na 22 %

- výkonová fáze č.5 až na 30 %

- výkonová fáze č.6 až na 12 %

- výkonová fáze č.7 až na 7 %

z celkového základního honoráře, přičemž se procentní sazby u ostatních výkonových fází
nemění. Mění se výše celkového základního honoráře nad 100 %.

1. 

Zahrnuje-li technické zařízení více druhů, pak se účtují honoráře pro každý druh zvlášť.2. 
Obsahuje-li stavba více objektů, pak se účtují honoráře pro každý objekt zvlášť.3. 
Pokud je součástí technického zařízení profese "měření a regulace" (MaR) , přísluší této
profesi z honoráře za výkonovou fázi 2, 3, 4 a 5 pouze dvě třetiny, o zbývající jednu třetinu
se zvyšuje honorář profese určující koncepci regulace (např.vytápění).

4. 

Při rekonstrukcích, rozšíření, přestavbě a modernizaci lze dohodnout zvýšení celkového
základního honoráře až o 50 % v závislosti na využití pouze stávajícího objektu, nebo i
stávajícího zařízení.

5. 

Výkonová fáze ad 1, 2, 3 a 8 tohoto řádu mohou být účtovány alternativně podle časového
honoráře , pokud je toto ve smlouvě dohodnuto.

6. 

Bylo-li pro tentýž objekt z popudu objednatele (např.změna vstupních údajů) zhotoveno
více návrhů ve smyslu 2. výkonové fáze tohoto řádu, pak mohou nejobsáhlejší z nich
účtovány opakovaně v plné výši, nebo nejméně 50 % z části, která na tuto fázi připadá.

7. 
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Dialog výkonových fází
Hodnoty používané pro inicializaci procent za jednotlivé fáze můžete přepsat aktuálními hodnotami
tlačítkem Uložit. K návratu původních hodnot procent slouží tlačítko Základní nastavení.

Výkonové fáze

Zpracování koncepce řešení analýza požadavků na vnitřní prostředí a obvodové konstrukce
stavby (15%)

1. 

Zpracování návrhu ve variantách včetně přibližného dimenzování a rozpracování
konstrukčních detailů tepelně technických opatření (35%)

2. 

Posouzení všech obvodových konstrukcí z hlediska tepelně technického včetně posouzení
tepelných mostů a míst deformací teplotních polí (30%)

3. 

Koordinace a dopracování posouzení při zpracování realizační dokumentace (15%)4. 
Spolupráce při vykonávání autorských dozorů (5%)5. 
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Dialog výkonových fází
Hodnoty používané pro inicializaci procent za jednotlivé fáze můžete přepsat aktuálními hodnotami
tlačítkem Uložit. K návratu původních hodnot procent slouží tlačítko Základní nastavení.

Výkonové fáze

Zjištění požadavků na ochranu proti hluku (10%)1. 
Návrh protihlukových opatření (35%)2. 
Spolupráce při zpracování projektu objektu (30%)3. 
Spolupráce při přípravě podkladů pro vyhledání dodavatele a při zadání realizace
dodavateli (5%)

4. 

Spolupráce při provádění stavby formou technického dozoru při provádění zvukotechnicky
důležitých prací (20%)

5. 
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Dialog započitatelných nákladů

Započitatelné náklady

Jsou to:

náklady celé stavby (sestavené z nákladů samostatných objektů) pro stanovení honoráře
za stavbu,

1. 

náklady objektu nebo dílčí části stavby pro stanovení honoráře za tento objekt nebo dílčí
část stavby (jsou-li řešeny samostatně),

2. 

náklady samostatné profesní dodávky pro stanovení honoráře za příslušnou profesní část
objektu podle požadavků objednatele (jsou-li objekty a zařízení řešeny samostatně).

3. 

Bodový způsob

Začlenění reprezentantů staveb nebo objektů do kategorií je uvedeno níže. Speciální požadavky
se hodnotí podpůrně pomocí bodů. Pokud je při užití bodového hodnocení u konkrétní stavby
zařazení vycházející z popisu charakteru stavby rozdílné od zařazení podle součtu bodů, je
rozhodující zařazení podle bodů.

Honorářová zóna

Pozemní stavby a objekty řadíme do pěti kategorií takto:

Stavby, objekty a zařízení administrativní, ubytovací, popřípadě jiné stavby a objekty pro
dočasné použití provizorního charakteru bez sociálního a hygienického zařízení,
oddechové haly a herny, kryté promenády a shromažďovací haly, přístavky, spojovací
chodby, jednoduché tribuny, přístřešky, jednoduché zemědělské, průmyslové a skladové
haly bez jeřábových drah a podobně.

1. 

Stavby, objekty a zařízení jednoduché, nízkopodlažní administrativní a obytné budovy se
společným sanitárním zařízením a kuchyní, garáže, skleníky, jednoduché dílny bez
jeřábových drah, jednoduché zemědělské, vodohospodářské, průmyslové a skladové haly,
pokladny, loděnice, prodejní sklady, vrátnice, šatny, ošetřovny, hudební pavilóny a
podobně.

2. 

Stavby, objekty a zařízení administrativní, ubytovny a bytové objekty se standardním
vybavením a průměrnými nároky, mateřské školy, jesle, základní školy, zdravotní střediska
a polikliniky, nákupní střediska, veletržní a výstavní pavilóny, požární stanice, jednoduchá
kulturní zařízení a kina, tělocvičny a sportovní zařízení, patrové garáže, výrobní budovy
lehkého průmyslu, tiskárny, chladírny, zemědělské haly a zařízení a podobně.

3. 

Stavby, objekty a zařízení obytné a administrativní s nadprůměrnými požadavky,
vícepodlažní, s méně obvyklými konstrukcemi a s dalšími doplňkovými funkcemi, střední a
vysoké školy se speciálními učebnami, laboratořemi a přednáškovými sály, polikliniky,
nemocnice, odborné léčebny, rehabilitační, lázeňská a rekreační zařízení s velkou
kapacitou a nadprůměrnými nároky, obchodní a nákupní centra, hotely a jiná velkokapacitní
ubytovací zařízení s nadprůměrnými nároky, správní budovy (banky, spořitelny a podobně),
kaple, stadióny a sportovní areály, kulturní víceúčelová zařízení, obřadní síně, oborová
muzea a galerie, knihovny, archivy, budovy pro vývoj a výzkum se speciálním vybavením,
průmyslové a inženýrské budovy s náročnými konstrukcemi a speciálním vnitřním
vybavením nebo technologií, zemědělské budovy se zvláštní technologií a vybavením,

4. 



speciální vojenské objekty a podobně.
Stavby, objekty a zařízení obytné pro individuální bydlení s nejvyšším standardem,
nemocniční areály s nejvyššími nároky a speciálním vnitřním vybavením, univerzitní kliniky,
významné a speciální správní budovy (soudy, parlamenty, radnice a podobně), kostely,
víceoborová muzea, koncertní haly a divadla, speciální knihovny a archivy, výzkumné
ústavy se speciálními laboratořemi, rozhlasová, televizní a divadelní studia, speciální
objekty těžkého průmyslu a energetiky (ocelárny, koksovny, jaderné elektrárny a podobně).

5. 
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Dialog započitatelných nákladů

Započitatelné náklady

Jsou to:

náklady celé stavby (sestavené z nákladů samostatných objektů) pro stanovení honoráře
za stavbu,

1. 

náklady objektu nebo dílčí části stavby pro stanovení honoráře za tento objekt nebo dílčí
část stavby (jsou-li řešeny samostatně),

2. 

náklady samostatné profesní dodávky pro stanovení honoráře za příslušnou profesní část
objektu podle požadavků objednatele (jsou-li objekty a zařízení řešeny samostatně).

3. 

Bodový způsob

Začlenění reprezentantů staveb nebo objektů do kategorií je uvedeno níže. Speciální požadavky
se hodnotí podpůrně pomocí bodů. Pokud je při užití bodového hodnocení u konkrétní stavby
zařazení vycházející z popisu charakteru stavby rozdílné od zařazení podle součtu bodů, je
rozhodující zařazení podle bodů.

Honorářová zóna

Inženýrské stavby a objekty řadíme do pěti kategorií takto:

Jednoduché nábřežní štětové stěny a nábřežní zdi, jednoduché propustky, jednoduché
opěrné zdi, jednoduché zděné komíny, jednoduché stožáry a věže bez nástaveb.
Jednoduché vodní stavby - například: jednoduché nádrže a jednoduché odvodňovací a
silniční příkopy, jednoduché, zejména plošné zemní práce. Vodovodní a kanalizační
potrubí, pokud nejsou uvedena v honorářových zónách II nebo III. Topné a kabelové kanály
s příslušnými šachtami z tržních prefabrikátů, montované nádrže z tržních prefabrikátů.
Dopravní potrubí pro plyn a pevné látky, pokud nejsou uvedena v honorářových zónách II
nebo III. Jednoduchá úložiště odpadů bez zvláštních zařízení, malé domovní septiky,
deponie bez zvláštních opatření k omezení emisí, překladiště pro odpady bez zhutňovacích
zařízení. Jednoduché komunikace, samostatné pěší a cyklistické stezky, jednoduché
dopravní plochy, parkoviště v extravilánech. Jednoduchá kolejiště a nástupiště pokud
nejsou uvedeny v honorářové zóně II. Jednoduché přistávací plochy pro letadla.
Jednoduchá, samostatná protihluková zařízení.

1. 

Nábřežní štětové stěny a nábřežní zdi, pokud nejsou zařazeny do honorářové zóny I nebo
III, jednoduché přístavní zdi a mola, propustky, pokud nejsou zařazeny do honorářové zóny
I, opěrné zdi staveb zatížené rovněž dopravou, mostky do 15 m, jednoduché přímé mosty o
jednom poli, jednoduché komíny, pokud nepatří do honorářové zóny I, stožáry a věže bez
nástaveb, pokud nepatří do honorářové zóny I, plošně založená jednotlivě stojící sila bez
nástaveb, domácí kryty základní ochrany. Středně složité vodní stavby - například:
závlahové sítě, protierozní technická a biologická opatření, lesotechnické meliorace,
obnova mokřadů, asanace s vážných území, hrazení bystřin, úpravy a revitalizace toků s
malým povodím, jezy a stupně na tocích s malým povodím, rybníky s výškou hráze do 3 m
se zařízením pro převádění velkých vod, jednoduché výpuste, hnojiště a močůvkové jímky,
kejdová hospodářství, bazény, humusárny, studny domovní a vodárenské, jednoduché
malé vodní elektrárny. Jednoduchá přístaviště lodí, přístavní vykládací a nakládací zařízení,

2. 



jednoduchá zařízení pro loděnice, lodní skluzy a zařízení loděnic. Disposičně jednoduchá
vodovodní a kanalizační potrubí, jednoduché vodovodní a kanalizační trubní sítě,
jednoduchá zařízení pro jímání, dopravu a akumulaci vody, jednoduché čerpací stanice,
čerpadla a čerpací zařízení, jednoduché vodojemy a nádrže na čistou a odpadní vodu,
jednoduché potrubní shybky a ražené stoky, průmyslově vyráběné prefabrikované čistírny
odpadních vod. Topné a kabelové kanály s příslušnými šachtami betonované na místě,
jednoduché podpovrchové kabelovody, NTL a STL plynovody včetně regulačních stanic
výkonu do 200 m3, trafostanice do 35 kV, výtopny, předávací stanice, kabelový rozvod TV,
místní telekomunikační rozvody. Deponie odpadů, pokud nejsou uvedeny v honorářové
zóně I nebo III, sběrny odpadů s jednoduchým doplňkovým vybavením, překladiště odpadů
se zhutňovacím zařízením. Dopravní potrubí pro plyny a pevné látky málo rozvětvené a
dispozičně jednoduché, dopravní potrubí pro kapaliny, pokud nejsou uvedena v honorářové
zóně III nebo IV. Komunikace v členitém území s jednoduchými základovými a
odvodňovacími poměry, extravilánové silnice bez výrazných omezujících prvků a nebo v
nepříliš členitém území. Čerpací stanice pohonných hmot a odpočívky jednoduchého
provedení, sběrné a obslužné komunikace v nově zastavovaných územích, vnitroměstská
parkoviště, jednoduché úrovňové křižovatky. Koleje ve volné trati bez výrazných
omezujících prvků, koleje ve volné trati v málo členitém území, koleje a nástupiště nádraží s
jednoduchým kolejištěm. Propustky, pokud nejsou zařazeny do honorářové zóny I, mostky
do rozpětí 15 m, jednoduché přímé mosty o jednom poli. Přistávací plochy letišť pro lehký
provoz a dobré geologické podmínky, plochy pro bezmotorové létání. Jednoduchá
samostatná protihluková zařízení, pokud nejsou uvedena v honorářové zóně I.
Složité nábřežní štětové stěny a nábřežní zdi, kotvené opery, přístavní zdi a mola, pokud
nejsou uvedeny v honorářové zóně II nebo IV, jednoduché mosty o jednom poli, pokud
nejsou uvedeny v honorářové zóně II nebo IV, jednoduché mosty o více polích a obloukové
mosty, jednoduché tunely, šachty a kaverny, jednoduché štoly, jednoduchá podzemní
nádraží, domácí kryty se zesílenou ochranou. Středně složité komíny, stožáry a věže s
nástavbami, jednotlivě stojící sila s jednoduchými přístavbami, čerpací centra pro tankovací
zařízení z monolitického betonu, jednoduché chladicí věže. Složité vodní stavby - například
: meliorační a odvodňovací systémy a zařízení, pokud nejsou uvedeny v honorářové zóně II
nebo IV, úpravy toků, hrazení bystřin, středně složité závlahy, retenční nádrže, pevné jezy,
pokud nejsou uvedeny v honorářové zóně II, jednoduché pohyblivé jezy, údolní nádrže a
rybníky s výškou hráze do 5 m nade dnem,nebo s objemem nádrže po hladinu
ovladatelného prostoru do 100 000 m3 jednoduché vodní elektrárny. Jednoduché plavební
komory a propusti, plavební kanály, pokud nejsou uvedeny v honorářové zóně II nebo IV,
jednoduché doky, složité přístavy, přístavní vykládací a nakládací zařízení, vnitrozemské a
mořské přístavy s jednoduchými stavbami, loděnice, lodní skluzy a zařízení loděnic, pokud
nejsou uvedeny v honorářové zóně II nebo IV. Vodovodní a kanalizační potrubí s četným
větvením a disposičně složité vodovodní a kanalizační sítě, pokud nejsou uvedeny v
honorářové zóně II nebo IV, zařízení pro jímání, dopravu a akumulaci vody, pokud nejsou
uvedeny v honorářové zóně II nebo IV, stoky pokud nejsou uvedeny v honorářové zóně II
nebo IV, čerpací zařízení a čerpací stanice, pokud nejsou uvedeny v honorářové zóně II
nebo IV, jednoduché shybky pod vodními toky a kanály s vodní hladinou, čerpadla, čerpací
zařízení a čerpací stanice, pokud nejsou uvedeny v honorářové zóně II nebo IV, hnojiště a
kejdová hospodářství, humusárny, potrubní shybky a ražené stoky, pokud nejsou uvedeny
v honorářové zóně II nebo IV, jednoduché úpravny vody, jednoduché čistírny odpadních
vod, pokud nejsou uvedeny v honorářové zóně II. Kabelovody, kolektorové podchody.
Telekomunikační tratě, optické kabely. Stanice elektrické do 200 W, kotelny. Dopravní
potrubí pro plyn s četným větvením a složitou disposicí, dopravní potrubí pro kapaliny s
nečetným větvením a disposičně jednoduché, velké odlučovače benzinu, oleje a tuků.
Deponie odpadů s obzvlášť složitými opatřeními k omezení emisí, skládky odpadů se
zakládacím zařízením pro ukládání do vrstev, kompostovací zařízení, jednoduché spalovny
odpadů. Komunikace v extravilánu v členitém terénu s obtížnými geologickými a
hydrogeologickými poměry, nebo s význačnými omezujícími prvky, složité čerpací stanice
pohonných hmot, odpočívky, komunikace a prostranství v intravilánu obcí, pokud nejsou

3. 



uvedeny v honorářové zóně II, IV nebo V, dopravně zklidněné zóny s výjimkou povrchových
úprav a ozelenění v pěších zónách, složité úrovňové křižovatky, jednoduché mimoúrovňové
křižovatky, dopravní plochy pro překládku silnice-silnice. Kolejiště nádraží, pokud nejsou
uvedena v honorářové zóně II nebo IV, koleje v širé trati s významnými omezujícími prvky,
koleje v širé trati v členitém území, koleje a nástupiště nádraží se složitým kolejištěm.
Přistávací dráhy a odstavné plochy letišť se středně těžkým provozem a při středně
složitých geotechnických podmínkách.
Složité nábřežní zdi a mola, náročné mostní konstrukce o jednom i více polích, mosty
obloukové, složité tunely, štoly, šachty a kaverny. Složité stožáry a věže s nástavbami a
provozními poschodími, sila se spojenými buňkami a s přístavbami, chladící věže, pokud
nejsou uvedeny v honorářové zóně III nebo V, složité podzemní nádrže, pokud nejsou
uvedeny v honorářové zóně V. Obzvláště složité vodní stavby - například: složitá meliorační
a odvodňovací zařízení, náročné úpravy toků, pohyblivé jezy, malé vodní nádrže (dle ČSN
73 6824), pokud nejsou uvedeny v honorářové zóně III, přehrady, pokud nejsou uvedeny v
honorářové zóně III, vodní elektrárny, pokud nejsou uvedeny v honorářové zóně III nebo V.
Složité plavební komory a složité plavební kanály, středně složité říční přístavy, pokud
nejsou uvedena v honorářové zóně III, složitá zařízení pro loděnice, pokud nejsou uvedena
v honorářové zóně III, doky, složité stoky a shybky pod přirozenými toky, kanály s volnou
hladinou. Vodovodní a kanalizační sítě zvlášť složitě rozvětvené, s nutností rozsáhlé
koordinace, složitá zařízení přejímání, dopravu a akumulaci vody, složitá čerpací zařízení a
čerpací stanice, složité nádrže a jímky na užitkovou vodu i odpadní vodu, složité shybky a
ražené stoky, úpravny vody, pokud nejsou uvedeny v honorářové zóně III nebo V. Potrubí
pro přepravu kapalin s četnými odbočkami a s nutností rozsáhlé koordinace. Zařízení na
zpracování nebezpečných odpadů, spalovny odpadů, pokud nejsou uvedeny v honorářové
zóně III nebo V, čistírny odpadních vod, pokud nejsou uvedeny v honorářové zóně II, III
nebo V, velké humusárny a skládky odpadu. Výtopny, tepelné elektrárny, elektrické sítě nad
200 kV, rozvody plynu do 4 MPa (VTL), regulační stanice plynu VTL/STL do 3000 m3.
Kolektory, tunely. Silnice v extravilánu s množstvím omezujících prvků, silnice ve velmi
členitém území, pokud nejsou uvedeny v honorářové zóně V, městské komunikace a
prostranství s vysokými dopravně technickými požadavky, nebo v obtížné urbanistické
situaci s výjimkou úprav povrchů a ozelenění pěších zón dle kap. 2, velmi složité úrovňové
křižovatky, složité mimoúrovňové dopravní stavby, dopravní plochy překladišť zboží
kombinované dopravy. Náročné železniční tratě v intravilánu, koleje v širé trati s mnoha
omezujícími prvky, koleje v širé trati ve velmi členitém území, koleje a nástupiště stanic s
velmi složitou dispozicí kolejiště, tunelová trasa metra. Přistávací, pojezdové dráhy a
odstavné plochy velkých letišť.

4. 

Obzvlášť složité mosty, obzvlášť složité komíny, stožáry a věže s nástavbami, provozními
poschodími a zařízeními pro veřejnost, složité chladící věže, podzemní křižovatková
nádraží, podzemní elektrárny. Retenční nádrže a údolní přehrady s hrází vyšší než 9 m
nade dnem a nebo s objemem nádrže po hladinu ovladatelného prostoru více než 2 000
000 m3 složité vodní elektrárny např. přečerpávací, lodní zdvihadla. Složité úpravny vody,
složité kanalizační čistírny. Elektrárny, úložiště jaderného odpadu, sítě nad 400 kV, dálkové
tepelné sítě, plynové regulační stanice VTL/STL do 3000 m3 a stanice VTL/STL nad 20 000
m3. Složité spalovny odpadů. Náročné horské silnice, náročné městské komunikace a
prostranství s velmi vysokými dopravné technickými nároky ve velmi složité urbanistické
situaci, velmi složité mimoúrovňové křižovatky. Obzvlášť složité mosty konstrukčně i
disposičně. Velmi náročné železniční tratě v intravilánu.

5. 
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Dialog započitatelných nákladů

Započitatelné náklady

Jsou to:

náklady celé stavby (sestavené z nákladů samostatných objektů) pro stanovení honoráře
za stavbu,

1. 

náklady objektu nebo dílčí části stavby pro stanovení honoráře za tento objekt nebo dílčí
část stavby (jsou-li řešeny samostatně),

2. 

náklady samostatné profesní dodávky pro stanovení honoráře za příslušnou profesní část
objektu podle požadavků objednatele (jsou-li objekty a zařízení řešeny samostatně).

3. 

Bodový způsob

Začlenění reprezentantů staveb nebo objektů do kategorií je uvedeno níže. Speciální požadavky
se hodnotí podpůrně pomocí bodů. Pokud je při užití bodového hodnocení u konkrétní stavby
zařazení vycházející z popisu charakteru stavby rozdílné od zařazení podle součtu bodů, je
rozhodující zařazení podle bodů.

Honorářová zóna

Technologické stavby, objekty a zařízení řadíme do pěti kategorií takto:

Jednoduchá technologická zařízení (mycí rampy, místní nízkotlaký a středotlaký rozvod
plynu, stožárové trasformátory, jednoduché modelárny, jednoduché údržbářské a
prototypové dílny, provozní laboratoře, jednoduché sklady bez mechanizace, bednárny,
sušárny, stavební údržba, armovny, přípravny stavebních hmot, tesařské dílny, jednoduché
liniové stavby, jednoduché anténní systémy apod.).

1. 

Složitější technologická zařízení (umývárny vozidel, sklady s malou mechanizací, mostové
váhy, jednoduché důlní strojovny, dálkový rozvod plynu, regulační stanice plynu, elektrické
stanice - rozvodny, měnírny, transformátorovny, spínací stanice a el. vedení do 35 kV, hutní
druhovýroba, jednoduché lisovny, jednoduché obrobny a jednoduché svařovny, jednoduché
montážní provozy, těžba a zásobníky štěrku a drtě, rozhlas po drátě, VF zesilovací stanice,
místní telekomunikační rozvody, ošetřovny, jednoduché kotelny, kuchyně, výroba
sportovních potřeb, výroba jednoduchých stavebních dílů betonových a keramických,
výroba cihel a stavební keramiky, skladování krmiv, skladování ovoce a zeleniny, kabelové
TV rozvody apod.).

2. 

Složitá technologická zařízení (náhradní zdroje proudu, sklady s velkou mechanizací,
autoservisy, prototypové dílny, mechanické dílny pro kusovou a malosériovou výrobu,
výroba a distribuce technických plynů, elektrické stanice -rozvodny, měnírny,
transformátorovny, spínací stanice a el. vedení od 36 do 200 kV, kotelny, kovárny, lisovny,
obrobny, svařovny, montážní provozy, sklady hořlavin, tukový průmysl, výroba nábytku,
výroba obuvi, jednoduché prádelny, výroba stavebních dílů keramických a betonových,
opravny kolejových vozidel, mechanizované stáje pro chov hospodářských zvířat, sušárny
ovoce a zeleniny, skleníky s regulací prostředí, čerpací a přečerpávací stanice, scénická
zařízení, velké kuchyně, zdravotní střediska, polikliniky, dálkové telekomunikační spoje,
telefonní ústředny, úprava a skladování materiálů pro chemický průmysl, výroba izolačních
hmot, systémy audio-video, teplárny, výroba hudebních nástrojů, potravinářský průmysl

3. 



apod.).
Velmi složitá technologická zařízení (automatizované sklady, úpravny rud a uhlí, výroba
tlakového plynu, spalovny, energetické dispečinky, elektrické stanice - rozvodny,
transformátorovny, spínací stanice a el. vedení nad 200 W, tepelné elektrárny, ocelárny,
koksovny, vysoké pece, válcovny, slévárny, galvanovny, automatizované výrobní úseky,
výroba elektroniky, zpracování gumy a plastických hmot, zpracování ropy a dehtu,
farmaceutická výroba, polygrafie, prádelny a tkalcovny, sklárny, výroba prefabrikátů z
předpjatého betonu, vodní elektrárny, cukrovary, zemědělské a potravinářské objekty se
zvláštní technologií, průmyslové čistírny odpadních vod, rozhlasové a televizní vysílací
komplexy, polikliniky a nemocnice, odborné léčebny, výzkumné a vývojové laboratoře,
kompresorové stanice, složité hydraulické systémy apod.).

4. 

Nejsložitější a rozsáhlá technologická zařízení (lomová těžba uhlí, jaderné elektrárny,
slévárny přesného lití, robotizovaná pracoviště, nemocnice se speciálním vybavením,
vědeckovýzkumné ústavy, složitá zařízení chemického průmyslu apod.).

5. 
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Dialog započitatelných nákladů

Započitatelné náklady

Jsou to náklady, od nichž se odvozuje příslušné procento honoráře. Určí se odlišně podle toho, v
jaké fázi má být honorář stanoven. Při jeho stanovení předem za celou stavbu, resp.objekt, je
nutno vycházet zpravidla z odborného odhadu nákladů. Později je možno použít nákladů
stanovených rozpočtem nebo nabídkou dodavatelů, zpětně nákladů skutečně vynaložených.

Bodový způsob

Pokud je toto tlačítko přístupné je možné určit honorářovou zónu také bodovým způsobem. Jinak
můžete samozřejmě určit honorářovou zónu v editačním poli.

Honorářová zóna

Pozemní stavby a objekty řadíme do pěti kategorií takto:

Administrativní, ubytovací a jiné budovy pro dočasné použití provizorního charakteru bez
soc.hyg.zařízení, oddechové haly a herny, kryté promenády a shromažďovací haly,
přístavky, spojovací chodby, jednoduché tribuny, přístřešky, jednoduché zemědělské,
průmyslové a skladové haly bez jeřábu apod.

1. 

Jednoduché nízkopodlažní administrativní a obytné budovy se společným san.zařízením a
kuchyní garáže, skleníky, jednoduché dílny bez jeřábových drah, jednoúčelové uzavřené
přízemní haly, pokladny, loděnice,prodejní sklady, vrátnice, šatny, ošetřovny, hudební
pavilony.

2. 

Administrativní budovy, bytové domy, ubytovny se standartním vybavením a průměrnými
nároky, mateřské školy, jesle, základní školy, zdravotní střediska a polikliniky, nákupní
střediska, veletržní a výstavní pavilony, požární stanice, jednoduchá kulturní zařízení a
kina, tělocvičny a sportovní zařízení, patrové garáže, výrobní budovy lehkého průmyslu,
tiskárny, chladírny, zemědělské haly a zařízení.

3. 

Administrativní a obytné budovy s nadprůměrnými požadavky, vícepodlažní, s méně
obvyklými konstrukcemi a s dalšími doplňkovými funkcemi, střední a vysoké školy se
speciálními učebnami, laboratořemi a přednáškovými sály, polikliniky, nemocnice, odborné
léčebny, rehabilitační, lázeňská a rekreační zařízení s velkou kapacitou a nadprůměrnými
nároky, obchodní centra a nákupní centra, hotely a jiná velkokapacitní ubytovací zařízení s
nadprůměrnými nároky, správní budovy (soudy, parlamenty, radnice, banky,spořitelny
apod.), kostely, muzea, koncertní haly, stadiony a sportovní areály, kulturní víceúčelová
zařízení, obřadní síně, knihovny, archivy, budovy pro vývoj a výzkum se speciálním
vybavením, průmyslové a inženýrské budovy s náročnými konstrukcemi a speciálním
vnitřním vybavením nebo technologií, zemědělské budovy se zvláštní technologií a
vybavením, speciální vojenské objekty apod.

4. 

Nemocniční areály s nejvyššími nároky a speciálním vnitřním vybavením, univerzitní kliniky,
výzkumné ústavy se speciálními laboratořemi, rozhlasová, televizní a divadelní studia,
speciální objekty těžkého průmyslu a energetiky (ocelárny, koksovny, jaderné elektrárny,
apod.).

5. 
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Dialog započitatelných nákladů

Započitatelné náklady

Jsou to náklady, od nichž se odvozuje příslušné procento honoráře. Určí se odlišně podle toho, v
jaké fázi má být honorář stanoven. Při jeho stanovení předem za celou stavbu, resp.objekt, je
nutno vycházet zpravidla z odborného odhadu nákladů. Později je možno použít nákladů
stanovených rozpočtem nebo nabídkou dodavatelů, zpětně nákladů skutečně vynaložených.

Dále se u dopravních staveb uvažují:

Náklady za zemní práce včetně skalních prací, pokud nepřekročí 40% započitatelného
nákladu výše uvedeného.

1. 

10% nákladů za související inženýrské stavby, pokud dodavatel nebude objednateli
současně za tyto inženýrské stavby účtovat základní výkony dle přehledu výkonových fází.

2. 

Bodový způsob

Pokud je toto tlačítko přístupné je možné určit honorářovou zónu také bodovým způsobem. Jinak
můžete samozřejmě určit honorářovou zónu v editačním poli.

Honorářová zóna

Jednoduché propustky, opěrné zdi, zděné komíny, věže, zemní práce, odvodnění.
Vodovodní a kanalizační portubí, topenářské a kabelové kanály s náklady do 200 000 Kč.
Úložiště odpadů. Jednoduché komunikace, stezky, dopravní plochy, parkoviště.
Jednoduché kolejiště, nástupiště, protihluková zařízení.

1. 

Propustky do 500 000 Kč, opěrné zdi do 15 m, komíny, sila, kryty CO. Závlahové sítě,
meliorace, asanace svážných území, jezy s malým povodím, bazény, studny, malé vodní
elektrárny. Vodovodní a kanalizační potrubí, jednoduché sítě, čerpací stanice, vodojemy,
nádrže, prafabrikované čistírny. Topné a kabelové kanály. Deponie odpadů. Komunikace v
členitém území, čerpací stanice pohonných hmot, úrovňové křižovatky. Koleje ve volné trati,
nástupiště, nádraží, přistávací plochy letišť.

2. 

Složité stavby dle kategorizace 2 honorářové zóny.Vodovodní a kanalizační potrubí s
četným větvením, složité sítě, komunikace v extravilánu v obtížných poměrech, složité
úrovňové křižovatky, jednoduché mimoúrovňové křižovatky.

3. 

Obzvláště složité objekty uvedené v honorářové zóně 2, vodovodní a kanalizační sítě s
nutností rozsáhlé koordinace. Zpracování nebezpečných odpadů, spalovny, složité čistírny
odpadních vod. Silnice v extravilánu, mimoúrovňové křižovatky.

4. 

Komplikované mosty, komíny, věže s nástavbami, podzemní nádraží a elektrárny. Údolní
přehrady vyšší než 9 m, složité vodní elektrárny, úpravny vody, čistírny. Náročné horské
silnice, městské komunikace, mimoúrovňové křižovatky.

5. 
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Honorář: Dialogová okna

Dialog započitatelných nákladů

Započitatelné náklady

Započítávají se zásadně jen ty náklady, které mají vliv na obtížnost výkonů a na
koordinační činnost. Nezapočítávají se náklady na zařízení staveniště a nákup stavebního
pozemku.

1. 

Započítávají se náklady na pořízení strojů, přístrojů. zařízení, softwaru a inventáře včetně
montáže. Dále reprodukční hodnoty stávajících strojů, přístrojů a inventáře, pokud budou
využity.

2. 

Stavební náklady se započítávají v plné výši, pokud nepřesahují 25% nákladů na
technologická zařízení.

3. 

Další náklady se započítávají v poloviční výši.4. 
Pro výkonové fáze 1-4 se stanoví odhadem, dále podle rozpočtu.5. 

Bodový způsob

Pokud je toto tlačítko přístupné je možné určit honorářovou zónu také bodovým způsobem. Jinak
můžete samozřejmě určit honorářovou zónu v editačním poli.

Honorářová zóna

Mycí rampy, místní nízkotlak a středotlak plynu, stožárové transformátory, údržbářské dílny,
provozní laboratoře.

1. 

Umývárny vozidel, sklady s malou mechanizací, mostové váhy, dálkový rozvod plynu,
regulační stanice, stanice plynu, rozvodny, měnírny, transformátorovny, vedení do 35 kV,
obrobny a svařovny, rozhlas po drátě, VF zesilovací stanice, místní telekomunikační
rozvody, ošet řovny, jednoduché kotelny, kuchyně.

2. 

Náhradní zdroj proudu, autoservis, distribuce plynů, rozvodny, měnírny, transformátorovny
a el.vedení od 36 do 200 kV, kotelny, koksovny, svařovny, sklady hořlavin, výroba nábytku,
obuvi, cihel, stavebních dílů, lehký průmysl, přečerpávací stanice, velkokuchyně, zdravotní
střediska, telekomunikační spoje.

3. 

Výroba plynu, spalovny, energetické dispečinky, rozvodny, transformátorovny a el. vedení
nad 200 kV, tepelné elektrárny, slévárny, automatizovaná výroba, farmaceutická výroba,
polygrafie, sklárny, prafbrikáty z předpjatého betonu, vodní elektrárny, čistírny vod, rozhlas
a televize, nemocnice.

4. 

Těžba uhlí, jaderné elektrárny, robotizovaná pracoviště, nemocnice se speciálním
vybavením.

5. 
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Honorář: Dialogová okna

Dialog započitatelných nákladů

Započitatelné náklady

5.1.2. Započitatelné náklady u budov a příslušného technického vybavení se stanoví na podkladě
výpočtu nákladů:

Při postupu podle odstavce 5.1.3. nebo 5.1.5. podle stanovených nákladů, pokud však
nejsou náklady přeloženy a nebo pokud se smluvní strany písemně dohodnou, stanoví se
započitatelné náklady podle rozpočtu.

a. 

Při postupu podle odstavce 5.1.4.:
pro výkonovou fázi 1 až 3 (kap. 5.3.2.) podle vypočtovaných nákladů, a pokud
náklady nejsou dokumentovány, podle odhadu nákladů

♦ 

pro výkonovou fázi 4 až 6 podle stanovených nákladů, pokud tyto nejsou
předloženy, podle rozpočtu.

♦ 

b. 

Smluvní strany mohou při dílčích zakázkách sjednat jiné zařazení výkonových fází a to odchylně
od doporučení podle písmena b).

5.1.3. Započitatelnými náklady u pozemních staveb jsou náklady za:

Zemní práce.1. 
Zednické práce.2. 
Betonářské a armovací práce.3. 
Práce z přírodního kamene.4. 
Práce z betonových výrobků.5. 
Tesařské práce a konstrukce ze dřeva.6. 
Výroba a montáž ocelových konstrukcí.7. 
Izolace proti tlakové vodě.8. 
Izolace proti zemní vlhkosti.9. 
Pokrývačské práce a izolace střech.10. 
Klempířské práce.11. 
Zámečnické práce a práce z kovů pro nosné konstrukce.12. 

Započítávájí se pouze náklady za materiál, práce a činnosti, které souvisejí s nosnými
konstrukcemi a jen tehdy, jsou-li v projektu nosné konstrukce obsaženy.

5.1.4. Smluvní strany se mohou při zadání objednávky písemně dohodnout, že budou honorář
odvozovat od redukovaných započitatelných nákladů stanovených hodnotou:

55% z nákladů na stavební konstrukce a zvláštní stavební konstrukce,• 
20% z nákladů na instalace a zvláštní instalace.• 

5.1.5. Započitatelnými náklady u inženýrských staveb včetně mostů jsou vedle nákladů uvedených
v odstavci 5.1.3. i náklady za:

Vrtací práce, kromě průzkumných vrtů při zakládání.1. 
Vystrojení stavebních jam, rýh a šachet.2. 
Beranění.3. 
Čerpání vody.4. 



5.1.6. Nezapočitatelné jsou při použití odstavců 5.1.3. nebo 5.1.5. náklady za:

Hrubé terénní úpravy staveniště.1. 
Rozprostření ornice.2. 
Vícenáklady při neobvyklých výkopových pracích.3. 
Výkopy pro potrubí (nevyžadující statický posudek).4. 
Nenosné zdivo tenčí než 11,5 cm.5. 
Základovou desku bez statického posudku.6. 
Vícenáklady za zvláštní provedení, např. měděné střechy, pohledový beton, obložení
fasády.

7. 

Zimní opatření a jiná dodatečná opatření (při budovách a příslušných stavebních zařízení).8. 
Kamenické, tesařské, betonářské, ocelářské a klempířské práce spojené se stavbou budov.9. 
Vedlejší stavební náklady.10. 

5.1.7. Při vyšetřování započitatelných nákladů budov a souvisejících stavebních zařízení podle
kap. 5.1.3. mohou smluvní strany stanovit, že náklady za vystrojení stavebních jam, beranění,
vrtané odvodnění a injektážní práce, jakož i vícepráce za pohledový beton, nebo obklad fasád,
patří zčásti a nebo celé k započitatelným nákladům, a to jestliže tyto postupy a práce mají za
následek zvýšení pracnosti na projektu nosné konstrukce. Obdobně lze dohodnout zahrnutí
vícenákladů za pohledový beton nebo obklad fasády do započitatelných nákladů i u inženýrských
staveb.

5.1.8. Výkony, resp. dokumentace, která není obsahem výkonových fází podle tohoto řádu a není
tudíž součástí projektu stavby a její zajištění či vypracování není pokrýváno celkovým honorářem:

Dokumentace, nebo část dokumentace, kterou zabezpečuje dodavatel stavby, v rámci své
výrobní přípravy a to zejména:

konstrukční, dílenské a montážní výkresy:
jednotlivých strojů a zařízení,◊ 
kovových a dřevěných konstrukcí◊ 
výrobků přidružené stavební výroby,◊ 
výrobků vnitřního zařízení a vybavení včetně způsobů upevnění při jejich
zabudování,

◊ 

vyzdívek a izolací technologických zařízení,◊ 
nosných konstrukcí kabelových a potrubních rozvodů,◊ 

a. 

výkresy:
pomocných konstrukcí,◊ 
stavebních a montážních zařízení,◊ 
konstrukcí bednění,◊ 
tvaru výztuže prefabrikovaných prvků betonových, železobetonových aj.
konstrukcí, dílů a jejich styků,

◊ 

pažení a rozepření rýh a základových jam, štětových stěn a jímek,◊ 

b. 

výkresy a specifikace:
prvků a spojovacího materiálu konstrukcí lehké prefabrikace,◊ 
svařovaných a jiných styků prefabrikátů,◊ 
dělení rovných částí vzduchotecnických rozvodů stejného profilu na
montážní díly a jejich označování jednotlivými pozicemi,

◊ 

drobného materiálu pro montážní práce,◊ 

c. 

statické, dynamické a technickofyzikální výpočty:
betonových, železobetonových a jiných prefabrikátů,◊ 
výrobků přidružené stavební výroby,◊ 
běžných podpůrných lešení, skruží a montážních konstrukcí,◊ 
pomocných konstrukcí pro základání,◊ 
prvků lehké prefabrikace◊ 

d. 

dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu dodavatelů.e. 

1. 



Dokumentace, nebo části dokumentace, kterou zabezpečuje dodavatel stavby nebo její
části jako součást své dodávky, zejména:

dokumentace prokazující požadované vlastnosti dodávky (atest, doklady o
zkouškách apod.)

♦ 

projekt uvedení do provozu, provozní předpisy a uživatelské programové vybavení
řízení provozu díla, nebo jeho částí, pokud dodavatel stavby není současně
projektantem stavby a nezpracovává tuto dokumentaci jako součást činností v rámci
realizace výkonových fází 8 a 9

♦ 

dokumentace, která se zpracovává v souladu se základním řešením zařízení
staveniště stanoveným projektem (dokumentaci nezbytných úprav dosavadních a
trvalých objektů pro účely zařízení staveniště),

♦ 

přípravná a projektová dokumentace automatizovaných systémů řízení,♦ 
projekty technologických zařízení (kromě koordinace se stavební částí).♦ 

2. 

Bodový způsob

Pokud je toto tlačítko přístupné je možné určit honorářovou zónu také bodovým způsobem. Jinak
můžete samozřejmě určit honorářovou zónu v editačním poli.

Honorářová zóna

Nosné konstrukce s velmi malým stupněm obtížnosti, staticky určité, bez početního
posouzení vodorovné tuhosti.

1. 

Nosné konstrukce s malým stupněm obtížnosti, statické zatížení bez předpjatých prvků,
použití výpočetních tabulek při návrhu, plošné základy a jednoduché opěrné zdi.

2. 

Nosné konstrukce průměrně složité, staticky neurčité rovinné konstrukce, jednoduché
spřažené konstrukce, budovy vyztužené stěnami, skelety, klenby, jednoduché rámy.

3. 

Nosné konstrukce nadprůměrně složité, kde stabilitní a pevnostní průkaz je obtížný,
vícenásobně staticky neurčité systémy, skořepiny, konstrukce, vyžadující teorii druhého
řádu. Složité rámové a skeletové stavby, rošty, orthotropní desky, plošné složité zakládání,
piloty, jednoduché dynamické výpočty, šikmé desky, soustavy kleneb, kotvené zdi.

4. 

Nosné konstrukce mimořádně složité.5. 
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Dialog započitatelných nákladů

Započitatelné náklady

Pro účely tohoto dokumentu se započítávají zásadně jen ty náklady, které mají vliv na obtížnost
provádění a na koordinaci speciálních profesí. Nezapočítávají se náklady vynaložené na zařízení
staveniště, náklady na plochy pro dočasné zaškolování rostliného materiálu, výkup stavebního
pozemku a pod.

Z nákladů objektu se započítávají náklady na pořízení veškerého materiálu a jeho dopravu včetně
montáže a ostatních souvisejících prací, náklady na demolici, přemístění nebo odstranění
stávajících objektů, odstranění nevhodných dřevin a pod. Z vedlejších nákladů stavby se
započítávají náklady na mimořádně ztížené pracovní prostředí a územní vlivy v poměrném podílu
pro každý objekt podle výše jeho započitatelných nákladů.

Započitatelné náklady se stanoví pro výkonové fáze 1-4 odhadem a pro výk. fáze 5-10 podle
rozpočtu.

Bodový způsob

Pokud je toto tlačítko přístupné je možné určit honorářovou zónu také bodovým způsobem. Jinak
můžete samozřejmě určit honorářovou zónu v editačním poli.

Honorářová zóna

zóna
krajinářské úpravy průmyslových, zemědělských staveb včetně návrhu ochranné
zeleně a pod.

♦ 

rekultivace těžebních, skládkových a jinak devastovaných ploch (nezbytný rozsah
průzkumových prací a následné hodnocení se stanoví podle konkrétních podmínek
objektu podle čl.1.2 odst.1 - 4) a pod.

♦ 

interakční prvky územních systémů ekologické stability (doprovodní systém
vodotečí, doprovodná zeleň komunikací, remízky, zeleň předělů, protierozní pásy,
větrolamy a pod.)

♦ 

cyklistické , cykloturistické a turistické trasy včetně vybavení♦ 
zahradní a krajinářské, úpravy okolí administrativních ubytovacích a jiných budov
pro dočasné použití provizorního charakteru a pod.

♦ 

1. 

zóna
sportovní a rekreační areály♦ 
tábornická a turistická zařízení (tábořiště, tábory, kempy a pod.)♦ 
kondiční centra v přírodním prostředí♦ 
naučné stezky♦ 
dílčí části příměstských rekreačních zón (přírodně krajinářské parky, příměstské
rekreační lesy v prostoru venkova)

♦ 

lokální biocentra, regionální a lokální biokoridory♦ 

2. 

zóna
ostatní veřejně přístupná zeleň, která není zařazena do zón 4 a 5♦ 
zeleň obytných souborů♦ 

3. 



zeleň občanského vybavení (zdravotnických, správních, administrativních,
obchodních a pod.)

♦ 

hřiště pro děti a mládež♦ 
zahrádkářské a chatové osady♦ 

zóna
soukromé zahrady obytného charakteru♦ 
vnitrobloky♦ 
botanické a zoologické zahrady♦ 
hřbitovy♦ 
ulice a náměstí, pěší zóny a parky celoměstského významu♦ 
lázeňská zeleň♦ 

4. 

zóna
obnova historických zahrad a parků (objektů)♦ 
zeleň na konstrukcích (střešní zahrady)♦ 
interiérová zeleň♦ 
zahradnické výstavy♦ 
další zvláště náročné zahradní a krajinářské úpravy♦ 

5. 
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HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

Honorář: Dialogová okna

Dialog započitatelných nákladů

Započitatelné náklady

Započítávají se zásadně jen ty náklady, které mají vliv na obtížnost výkonů a na
koordinační činnost. Nezapočítávají se náklady na zařízení staveniště a nákup stavebního
pozemku.

1. 

Započítávají se náklady na pořízení strojů, přístrojů. zařízení, softwaru a inventáře včetně
montáže. Dále reprodukční hodnoty stávajících strojů, přístrojů a inventáře, pokud budou
využity.Pro výkonové fáze 1-4 se stanoví náklady odhadem, dále podle rozpočtu.

2. 

Bodový způsob

Pokud je toto tlačítko přístupné je možné určit honorářovou zónu také bodovým způsobem. Jinak
můžete samozřejmě určit honorářovou zónu v editačním poli.

Honorářová zóna

Technická zařízení:

Jednoduchá zařízení bez návaznosti na vnější rozvody, jeden okruh.1. 
Zařízení s jednoduchou návazností na vnější rozvody, dva okruhy s vazbou na jeden druh
technických zařízení.

2. 

Zařízení průměrně složitá, tři funkční okruhy, vazba na dva druhy technických zařízení.3. 
Zařízení složitá, více funkčních okruhů, vazba na tři druhy technických zařízení.4. 
Zařízení velmi složitá, více funkčních okruhů, vazby na více druhů technických zařízení.5. 

Elektrotechnická zařízení:

Jednoduchá elektrická zařízení bez návaznosti na vnější rozvody, minimálně s jedním
funkčním obvodem, s minimálními nároky na osvětlení a bez vazby na ostatní elektrická
zařízení.

1. 

Jednoduchá elektrická zařízení s jednoduchou návazností na vnější rozvody minimálně se
třemi funkčními obvody, jednoduchými nároky na osvětlení a s vazbou na jeden druh
technických zařízení.

2. 

Elektrická zařízení s obvyklou provozní spolehlivostí, složitější návazností na vnější
rozvody, minimálně se šesti funkčními obvody, složitějšími nároky na osvětlení a s vazbou
na více druhů technického zařízení.

3. 

Elektrická zařízení se zvýšenou provozní spolehlivostí, složitější návazností na vnější
rozvody, minimálně s dvanácti funkčními obvody, složitými naroky na osvětlení a s vazbou
na více druhů technických zařízení.

4. 

Elektrická zařízení s vysokou provozní spolehlivostí, složitou návazností na vnější rozvody,
s více funkčními obvody, velkými nároky na osvětlení a se složitými vazbami na více druhů
technických zařízení.

5. 
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