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Abstrakt 

 
 Práce se zabývá rozborem a stanovením vedlejších rozpočtových nákladů. Je zde 

popsáno rozdělení a podrobně se věnuje rozboru těchto nákladů. V druhé části je 

analyzováno jaké faktory mohou náklady ovlivnit. A na závěr je na vybraných 

konkrétních případech stanovena výše vedlejších rozpočtových nákladů. 
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Abstract 
  

 Thesis is dedicated to analysis and determination of secondary budget expenses. 

There is described distribution and expenses are analyzed in detail. The second part 

covers analysis of what factors can influence expenses. And at last there are reckoned 

secondary budget expenses for particular cases. 
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1 Úvod 

 
Tato práce se zabývá náklady spojenými s výstavbou. Úkolem bude tento pojem 

blíže vysvětlit a co nejvíce zjednodušit, pro lepší pochopení problematiky této práce. 

Následně budou rozděleny do druhů a jejich poddruhů. Jen okrajově se přiblíží pojem 

základní rozpočtové náklady a bude se věnovat pouze vedlejším rozpočtovým 

nákladům. Naznačí se možné druhy ocenění a výše procentních přirážek. V druhé části 

se těmito sazbami bude práce zabývat více. V této části jsou vedlejší rozpočtové 

náklady podrobeny analýze, ve které je znázorněno s jakými sazbami a tudíž i 

peněžními částkami je nutné při stavbě počítat. Je nutné brát v potaz možnou odchylku 

při stanovování těchto nákladů. Většinou nejde částku určit přesně, může totiž nastat 

nekonečné množství situací a faktorů, které ovlivní přesnou výši nákladu. 

 

Cílem této práce je sestavení analýzy vedlejších rozpočtových nákladů 

ve vybraných kategoriích. Pozornost se bude věnovat faktorům, které ovlivňují jejich 

případný růst nebo pokles. Určí se jejich možná nejnižší, či nejvyšší výše sazby, 

udávaná různými zdroji. Po této analýze bude následovat několik jednoduchých 

příkladů, stanovení vedlejších rozpočtových nákladů, pro konkrétní stavební objekty a 

nastalé situace. Konkrétně se bude jednat o bytový dům, pro který se stanoví celkové 

vedlejší rozpočtové náklady. Dále o dvě novostavby rodinného domu. Jedna bude 

podrobena zhoršeným podmínkám územních vlivů. A další, výrazně zhoršeným 

klimatickým podmínkám. A naposled budou vyčísleny VRN  pro rekonstrukci 

rodinného domu. 

 

 

Závěrem této práce bude přehledná tabulka, ve které budou znázorněny možné 

ztížené náklady, které mohou při stavbě nastat. Tyto náklady budou oceněny procentní, 

či jinou sazbou.  
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2 Náklady 

 

2.1 Náklady obecně 

 
 Náklady vznikají v souvislosti s realizací nějaké činnosti, vyvolané podnětem 

buď ze strany poptávky, nebo nabídky. Celý tento proces činnosti, by měl přinést 

maximální ekonomický prospěch (dosáhnout co nejnižších nákladů). Náklady lze také 

charakterizovat z pohledu nákladového účetnictví jako ekonomickou kategorii, která je 

spojena s uskutečňováním nějaké aktivity tzn. poskytování služeb a prací, výroba 

výrobků. Předpokládá se určitý ekonomický prospěch v těchto činnostech. [1] 

 

Tabulka 1 : Přehled nákladů stavební výroby [2] 

 

 

 
 Tabulka 1 znázorňuje rozdělení celkové ceny stavby. Slouží pro lepší 

přehlednost toho, jaké náklady náleží k základním rozpočtovým nákladům a jaké 

k vedlejším rozpočtovým nákladům. 
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2.2 Základní rozpočtové náklady 

Těmito náklady se rozumí takové náklady, které jsou přímou součástí stavby. 

Obsahují všechny práce a přímý materiál. Oceněny jsou jednotkovými cenami a 

vyčísleny v měrných jednotkách. Tyto náklady tvoří čtyři části. Hlavní stavební výroba 

(HSV), přidružená stavební výroba (PSV), montážní práce (M) a hodinové zúčtovací 

sazby (HZS). [3] 

 

2.2.1 Hlavní stavební výroba 

 
 Souvisí s hrubou stavbou objektů občanské, bytové a průmyslové výstavby. Tyto 

práce obsahují: 

 zemní práce 

 zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin 

 svislé a kompletní konstrukce 

 vodorovné konstrukce 

 komunikace 

 úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů 

 trubní vedení 

 

2.2.2 Přidružená stavební výroba 
 

 Přidruženou stavební výrobou se rozumí takové práce, které nelze zařadit do 

hlavní stavební výroby. Provádějí se po dokončení (HSV). Řadíme do nich řemesla, 

instalace, dokončovací práce a kompletace.  

 

2.2.3 Montážní práce 

 
 Práce a výkony uskutečňované především na stavebních objektech a provozních 

souborech, při kusových dodávkách, servisu, údržbě, opětných montážích 

demontovaného zařízení prováděných externími dodavateli a demontážích. 

 

2.2.4 Hodinové zúčtovací sazby 
 

 Touto sazbou jsou zpravidla zhodnoceny práce, u kterých je těžké určit jejich 

objemy, popřípadě pro které nejsou ceníkové položky. 
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2.3 Vedlejší rozpočtové náklady 

 

 „Vedlejší rozpočtové náklady jsou takové náklady, které nepokrývají základní 

rozpočtové náklady. Nelze je vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím budovaného 

objektu, ale souvisí s realizací stavby, jejím umístěním, vlivem okolí a místními 

podmínkami. Zohledňují konkrétní situaci na stavbě a v jejím okolí. Vznikají již před 

započetím stavby a trvají po celou dobu průběhu výstavby. Stavbou se pro tuto práci 

rozumí ucelený soubor konstrukcí a prací prováděných na stavebních objektech. N 

každou zakázku se stanovují individuálně nebo přirážkou k položkovému rozpočtu. 

Způsob jejich započtení není předepsán a záleží vždy na dohodě mezi investorem a 

dodavatelem, popřípadě na podmínkách výběrového řízení. Pokud se investor rozhodne 

jít jednodušší, ale méně přesnou cestou a užije pro stanovení výše VRN výpočet pomocí 

procentní sazby, musí si nejprve zvolit základnu. Obvykle se za základnu volí základní 

rozpočtové náklady (ZRN). Výše procentní sazby závisí na složitosti sazby a 

podmínkách výstavby a kalkulant ji určuje na základě zkušeností a statistik z dřívějších 

staveb. Obvykle se tato hodnota však pohybuje od 1% až po 15%. Ovšem takový postup 

nezohledňuje standard objektu. To znamená, že základní náklady, vlivem užití dražších 

materiálů (nebo technologií) a tím i vedlejší náklady ačkoliv jejich zvýšení není 

opodstatněné.“ [4] 

 

Patří mezi ně tyto druhy nákladů: 

 

1) Průzkumné, projektové a geodetické práce 

2) Příprava staveniště 

3) Zařízení staveniště 

4) Inženýrská činnost 

5) Finanční náklady 

6) Územní vlivy 

7) Provozní vlivy 

8) Přesun stavebních kapacit 

9) Ostatní náklady 
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Jedním ze zásadních rozdílů mezi základními a vedlejšími rozpočtovými 

náklady je to, kde vznikají. Vedlejší rozpočtové náklady jsou spjaty s prováděním 

stavby, ale netvoří její přímou součást. Na rozdíl od (ZRN), které jak už bylo 

avizováno, jsou přímou součástí stavby. [5] 

 

Vedlejší rozpočtové náklady definuje i zákon 137/2006 sb. „o veřejných 

zakázkách“, konkrétně vyhláška č. 230/2012, § 9: [6] 

(1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou 

stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, 

nebo provozních souborů. 

(2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, 

provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s 

umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem 

požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace. 

 

 

2.3.1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 

 

 

 Průzkumné práce, 

jsou nutné ke zjištění poměrů na staveništi. Z celkových rozpočtových 

nákladů je hrubý předpoklad nákladů na tyto práce 0,5 %. Jestliže nemůžeme 

předem stanovit objem průzkumných prací, potom je doporučováno oceňovat 

hodinovými zúčtovacími sazbami. [7] 

 

 geologický průzkum 

 botanický a zoologický průzkum 

 archeologická činnost 

 průzkum výskytu škodlivin 

 stavební průzkum 
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 Geodetické práce, 

odhad ocenění těchto prací je 1 % z celkových rozpočtových nákladů. 

 Geodetické práce prováděné před, v průběhu a po výstavbě 

 Kartografické práce 

 

 Projektové práce 

 studie, záměry 

 dokumentace stavby (výkresovou a textovou) 

 náklady na ocenění stavby 

 

 

2.3.2 Příprava staveniště 

 
 Započíná před vlastním zahájením stavebních prací. Patří sem přeložení 

konstrukcí, záchranné práce, odstranění konstrukcí a materiálů. Hrubý odhad pro tyto 

náklady je 2,5 % u památkových objektů a 1,5 % u ostatních objektů. [7] 

 

 Záchranné práce – nejsou práce záchranářské povahy, patří sem zajištění 

přírodních hodnot na místě, přesun přírodních hodnot, zajištění archeologických 

nálezů na místě. 

 Přeložení konstrukcí – tzn. stěhování konstrukcí, nebo bourání stávajících 

konstrukcí a následné zřízení nových konstrukcí. 

 Odstranění materiálů a konstrukcí – náhlé vyklízení objektu, náhlé bourání 

objektu, dekontaminace lokality, urychleně prováděné práce 

 

 

2.3.3 Zařízení staveniště 

 
 Zařízení staveniště bývá největší nákladovou položkou, závisí na kategorii 

stavby a její povaze (bourání, rekonstrukce, nová výstavba). Součástí zařízení staveniště 

jsou i prozatímní stavby a zařízení. Tyto náklady obsahují: 

 

 související přípravné práce 

 náklady na vybavení staveniště 
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 náklady na energie a připojení na inženýrské sítě 

 zabezpečenost staveniště 

 zrušení zařízení staveniště 

 

Pro výpočet rozpočtových nákladů na zřízení staveniště smíme využít procentní 

sazbu, jež se udává zpravidla od 1,5 – 3,5 %, ze základních nákladu, nebo uskutečnit 

individuální kalkulaci.[7] Vyhláška sbírky č.230/2012 Sb. upřednostňuje užití 

transparentního ocenění, před paušálním zhodnocením. Použijeme tedy výpočet 

prostřednictvím směrných cen nebo individuálních kalkulací, všude kde to bude možné. 

Podle katalogu průvodních činností a nákladů při výstavbě VRN 800-0 jsou směrné 

sazby pro stavební soubory stanoveny takto: [6] 

 

 2,3 %  budovy pro bydlení 

 2,8 %   budovy a haly občanské výstavby 

 1,6 %  opravy a údržba stavební povahy 

3,0 % komunikace pozemní, letiště, dráhy kolejové, vedení trubní    

dálková a přípojná, vedení elektrická, sanace podzemních 

historických jader měst a podobných prostor  

3,7 % výstavba mostů 

1,5 % oprava a údržba mostů 

1,1 % rekultivace, parkové úpravy, lesní a polní cesty, zřizování mezí, 

hydromeliorace, nátěry konstrukcí, izolace 

3,3 % tunely, metro 

3,4 % hráze a objekty na tocích, úpravy toků, kanály 

 

Sazby pro provozní soubory: 

 

 1,1 %  izolace, nátěry a další stavební práce na provozních souborech 

 7,9 %  provozní soubory (bez stavebních prací) [7] 
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2.3.4 Inženýrská činnost 

 
 Zajišťuje strategické řízení a postup výstavby od předprojektové a projektové 

výstavby, přes vlastní stavbu až po zakončení stavebních prací a konečné předání 

stavby. Tyto náklady můžeme oceňovat směrnou procentní přirážkou, individuální 

cenou, hodinovou zúčtovací sazbou, také podle množství odpracovaných hodin 

dohodnutými sazbami nebo dohodnutou částkou v Kč. Do této kategorie patří: [8] 

 

 Dozory – technický, autorský, státní stavební dozor, bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci, dozor jiné osoby. 

 Posudky – doklad energetické náročnosti budovy, energetický štítek obálky 

budovy, tepelný audit stavby, plán BOZP na staveništi, působení objektu na 

životní prostředí. 

 Zkoušky a ostatní měření – slouží pro kontrolu proklamovaných vlastností 

výrobku nebo materiálu. 

 Revize – revize provizorních objektů nebo zařízení staveniště. 

 Kompletační a koordinační činnost – výlohy na výběrové řízení, koordinační 

činnost a kompletační činnost. 

 Ostatní inženýrská činnost – náklady nařízené zvláštními předpisy, náklady 

vzniklé ve spojení s realizací objektu. 

 

 

2.3.5 Finanční náklady 

 
 Napomáhají snižovat finanční rizika účastníků výstavby. K těmto finančním 

nástrojům patří: 

 

 Pojistné – zahrnuje pojištění proti chybám v projektové dokumentaci stavby, 

pojistné proti riziku zdržení výstavby či proti působení vlivu vyšší moci. 

 Finanční rezerva – zabezpečuje dokončení stavby srovnáním nákladů, které 

nejsou zaručené při přípravě stavby, je třeba rozlišovat rezervu dodavatele a 

rezervu investora. 

 Poplatky – náleží sem výlohy za pronájmy pozemků, nebo licenční poplatky, 

ochranné známky a domluvená část nákladů za průmyslový desing. 
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 Záruka a reklamace – záruční doba je stanovena zákonem, ale může být 

uzavřena na delší dobu, v tom případě hradí poplatek za uzavření této smlouvy 

investor. 

 Záloha – při zahájení přípravných prací 

 Bankovní záruka – zřizuje se na žádost investora na základě smlouvy 

dodavatele s bankou. 

 Kauce a zádržné – kauce se složí před zahájením stavebních prací a vrací se 

dodavateli po úspěšném provedení práce. Zádržné pojišťuje provedení 

posledních vyžadovaných prací. 

 Pokuty – rozlišují se dva druhy pokut, smluvní a ostatní. Smluvní pokuty 

kontrolují plnění závazků některé ze smluvních stran. Ostatní pokuty řeší 

porušení zákonů a předpisů, které nejsou uvedeny ve smlouvě o dílo. 

 Ostatní finance – úroky z úvěrů, dodavatelských úvěrů a další poplatky spojené 

s výstavbou výše nespecifikované. [7] 

 

 

2.3.6 Územní vlivy  

 
 Zvýšení nákladů plynoucí z umístění staveniště. Může se jednat o zvýšené 

náklady na pobyt pracovníků, cestovní náklady, rušení technologické dopravy 

ve městech. 

 

 Klimatické vlivy, mají za následek zvýšené náklady na stavbách především 

v horských oblastech nad 700 m n m., při vytrvalých dešťových srážkách, 

v době velkých mrazů nebo vysokých teplot. Do těchto nákladů se promítne 

odvodnění staveniště od dešťových srážek, zabezpečení proti vlivu větru, 

zdržení výstavby související s vlivem vysokých nebo nízkých teplot, odklízení 

sněhu a námrazy, posypový materiál pro snadnější dostupnost pracoviště, 

nutnost nestandartních ochranných oděvů pro pracovníky, a mnoho dalších. 

 

 Ztížené dopravní podmínky, se týkají umístění stavby, v případech kde je 

nutno použít mimořádné dopravní prostředky (nosiči, zvířecí potahy, pásové 

traktory, šikmé výtahy, lanovky, vrtulníky, motorové drážní vozíky, prámy, 

pontony apod.), nebo odlehčovat normální dopravní prostředky a nevyužívat 
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plně jejich nosnost, či překládat materiál z vagónu na vagón jiného rozchodu 

kolejí. 

 

 Práce na těžce přístupných místech, zahrnuje práce potápěčské, podzemní, ve 

výškách (hloubkách), ve stísněném prostoru nebo práce bez stabilní pracovní 

podlahy. S tím souvisí potřeba osvětlení pracoviště, kvalifikovaný dozor při 

provádění prací. 

  Zdraví škodlivým pracím, rozumíme práce, vykonávané ve škodlivém 

prostředí např. prostředí čistíren odpadních vod, spaloven, krematorií, extrémně 

prašných prostředí a kanalizací. Dále můžeme ke škodlivým pracím zařadit 

práce, se škodlivými materiály (práce s azbestem, s kouřovody, asfaltérské práce 

apod.).[3] 

 

 

2.3.7 Náklady vyvolané provozními vlivy 
 

 Tyto náklady vznikají především v podmínkách ztíženého provádění stavebních 

prací. Tím se rozumí, rušení plynulosti prováděných prací vnějšími vlivy. Tyto náklady 

můžeme rozdělit do těchto podkategorií: 

 

 Provoz investora - jedná se zejména o stavy, kdy práce probíhají při obvyklém 

provozu v místě stavby (vykonávání stavebních prací, aniž by se nájemníci 

museli stěhovat, či rekonstrukce výrobní haly bez přerušení provozu výroby). 

Ocenění se zde řeší individuálně nebo smluvní přirážkou k ceně práce. 

 Silniční provoz – vyžaduje zvýšené náklady tam, kde silniční provoz zasahuje 

do vykonávaných prací, avšak bez omezení dopravy. Zde řešíme ocenění 

procentní sazbou 1,5-2,5 %, k základním rozpočtovým nákladům. 

 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst – příčinou těchto nákladů je ztížený 

pohyb vozidel při zvýšením provozu nebo omezeného vjezdu do centra měst. 

Náklady na pro tuto položku se stanovují individuálně. 

 Železniční provoz – náklady na vykonávané stavební práce zasahující do 

městského kolejového provozu (přirážkou 5-15 % či individuálně, v závislosti 

na typu a závažnosti rušení prací). 
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 Ochranná pásma – nejčastěji se jedná o nějaké omezení, výkon či zákaz 

vykonávání stavebních prací v tomto ochranném pásmu. Jako příklad bych 

uvedla Ochranná pásma přírodních hodnot, kde se výše avizované omezení 

týkají vykonávaných prací v blízkosti přírodních památek a rezervací. Náklady 

stanovujeme přirážkou (koeficientem) k ceně práce, směrnými cenami nebo 

individuálně. 

 Ostatní provozní vlivy – náklady na provozní vlivy výše neuvedené, například 

staveniště umístěné v místě, kde prokazatelné působí prostorové omezení 

(skládky mimo stavbu, zásobování staveniště).[7] 

 

 

2.3.8 Další náklady na pracovníky 

 
 V těchto nákladech se projeví stravné a nocležné, pracovní pohotovost a doprava 

zaměstnanců na staveniště, kde může dodavatel stavebních prací dopravovat pracovníky 

tam a zpět, nebo hradí náklady na dopravu zaměstnanců jiné firmě. 

 

2.3.9 Ostatní náklady 

 
 Jsou náklady související s objektem, dělí se na: 

 Ostatní náklady související s objektem – náklady na umístění strojů, 

zabezpečovací práce při zastavení výstavby, práce na památkovém objektu, 

umělecká díla nepřenosná, která jsou zabudovaná v areálu objektu. Zohledňují 

se tu i náklady na údržbu zařízení staveniště. 

 Ostatní náklady související s provozem – náklady spojené se zkušebním 

provozem, ověření zda má technologický celek po dokončení prací požadovanou 

kvalitu. Zkušební provoz hradí investor, pokud se ovšem zkušební provoz 

neprodlužuje z důvodů nesplnění parametrů stavby, tam je na vině dodavatel 

technologie a náklady s tímto spojené hradí dodavatel. 

 Havárie a živelné pohromy – likvidace padlých stromů, demolice poškozených 

konstrukcí, základní úprava terénu, likvidace suti a bahna, čerpání vody.[7] 
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Tabulka 2 : Přehled procentních sazeb pro vedlejší rozpočtové náklady [vlastní návrh] 

 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
PROCENTNÍ 

SAZBA 

PRŮZKUMNÉ, 

GEODETICKÉ A 

PROJEKTOVÉ 

PRÁCE 

Průzkumné práce 

0,5 - 1,0% Geodetické práce 

Projektové práce 

PŘÍPRAVA 

STAVENIŠTĚ 

Záchranné práce 

1,5-2,5% Přeložení konstrukcí 

Odstranění materiálů a konstrukcí 

ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ 

Budovy pro bydlení 2,3% 

Budovy a haly občanské výstavby 2,8% 

Opravy a údržba stavební povahy 1,6% 

Komunikace pozemní, letiště, dráhy kolejové, vedení 

trubní dálková a přípojná, vedení elektrická, sanace 

podzemní historických jader měst a podobných prostor 
3,0% 

Výstavba mostů 3,7% 

Opravy a údržba mostů 1,5% 

Rekultivace, parkové úpravy, lesní a polní cesty, 

zřizování mezí, hydromeliorace, nátěry konstrukcí, 

izolace 
1,1% 

Tunely, metro  3,3% 

Hráze a objekty na tocích, úpravy toků, kanály 3,4% 

INŽENÝRSKÁ 

ČINNOST  

Dozory, posudky HODINOVOU 

ZŮČTOVACÍ 

SAZBOU, 

SMĚRNOU 

PROCENTNÍ 

PŘIRÁŽKOU   

Zkoušky a ostatní měření 

Revize 

Kompletační a koordinační činnost 

Ostatní inženýrská činnost 

FINANČNÍ 

NÁKLADY 

Pojistné, finanční rezerva, poplatky, záruka a reklamace, 

pokuty 
SMLUVNÍ 

SAZBOU 

ÚZEMNÍ VLIVY 

Klimatické vlivy 1,0 - 4,5% 

Ztížené dopravní podmínky INDIVIDUÁLNĚ 

Práce na těžce přístupných místech 
INDIVIDUÁLNĚ, 

SMLUVNÍ 

SAZBOU 

PROVOZNÍ VLIVY 

Provoz investora 0,5 - 1,0% 

Silniční provoz 1,5 - 2,5% 

Ztížený pohyb vozidel v centrech měst INDIVIDUÁLNĚ 

Železniční provoz 5 - 15% 

Ochranná pásma 

PŘIRÁŽKOU, 

SMĚRNOU 

CENOU, 

INDIVIDUÁLNĚ 

NÁKLADY NA 

PRACOVNÍKY 

Stravné, nocležné, pracovní pohotovost, doprava 

zaměstnanců na staveniště 

PAUŠÁLEM, 

INDIVIDUÁLNĚ, 

HODINOVOU 

SMLUVNÍ 

SAZBOU 

OSTATNÍ 

NÁKLADY 

Ostatní náklady související s objektem PAUŠÁLEM, 

INDIVIDUÁLNĚ, 

PEVNOU CENOU 
Ostatní náklady související s provozem 

Havárie a živelné pohromy 
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Tato kapitola je ukončena tabulkou č. 2, kde vidíme celkové rozdělení vedlejších 

rozpočtových nákladů. Všechny náklady jsou rozděleny do podkategorií a k nim je 

přiřazena procentní sazba, kterou udává. [5] [7] Pokud není k jednotlivým kategoriím 

přiřazena procentní sazba, znamená to, že pro tento náklad není určená, a je nutné zvolit 

jinou možnost ocenění. Vše je uvedeno v Tabulce 2. 
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3 Možnosti ocenění vedlejších rozpočtových nákladů 

 
 

Cenou lze vyjádřit většinu základních ekonomických vztahů. Je poplatná místu a 

času, ve kterém vzniká. Je také definována jako teoretický průsečík poptávkové a 

nabídkové křivky. V reálném světě není tento bod statický a reálná cena kolem tohoto 

bodu pouze osciluje. Cena taktéž vyjadřuje finanční obnos nutný ke směně za jednotku 

hmotného či nehmotného statku. [9] 

 

Zákon č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách definuje cenu jako: 

a) sjednanou při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo 

b) určená podle zvláštního předpisu k jiným účelům než k prodeji. [10] 

 

Složení nákladů obvykle závisí na rozsahu stavební činnosti, která bude 

rozpočtována. Může se jednat například o drobnou opravu střechy či rekonstrukci 

koupelny, kde pro stanovení ceny stačí soupis materiálů (limitka) a doba realizace 

oceněná hodinovou sazbou (HZV). Na rozdíl u (administrativních budov, budov pro 

bydlení, inženýrských či dopravních staveb) jakožto velkých stavebních děl, je třeba 

použít odlišný přístup, který bude brát v potaz konkrétní konstrukce a práce, 

dodavatelské vztahy a technologické etapy a postupy.  

Oceňování vedlejších rozpočtových nákladů podléhá smluvním cenám. 

K základním rozpočtovým nákladům se VRN mohou započíst několika následujícími 

způsoby:  

 

3.1 Procentní přirážková metoda výpočtu 

 Výpočet výšky procentní sazby stanovujeme individuálně pro konkrétní zakázku 

nebo používáme statickou či vysledovanou hodnotu. Tuto procentní sazbu přičítáme 

k základně, tedy většinou k základním rozpočtovým nákladům. Konkrétně jednou 

celkovou sazbou pro všechny VRN dohromady nebo pro každý druh VRN zvlášť. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-526#f1339857
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3.2 Smluvená cena uvedená ve smlouvě o dílo 

 Výši nákladů určujeme po dohodě s investorem. Tuto metodu lze použít, pokud 

je problematické blíže zkalkulovat výši VRN. 

 

3.3 Hodinová zúčtovací sazba 

 V některých případech je vhodné stanovit výši vedlejších rozpočtových nákladů 

pomocí hodinové zúčtovací sazby. Používá se například pro ocenění prací, které nejsou 

ceníkové položky. 

 

3.4 Individuální kalkulace 

 Tato kalkulace je jedna z nejpřesnějších metod, jak stanovit skutečnou výši 

vedlejších rozpočtových nákladů. Bohužel je také nejpracnější, a proto musíme zvážit, 

jestliže se nám vyplatí vynaložit úsilí a čas na individuální kalkulaci.  

 

3.5 Samostatná položka v rozpočtu 

 Vytvoří se samostatná položka rozpočtu pro náklady spojené s umístěním 

stavby, pro kterou se stanoví cena. 
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4 Analýza vedlejších rozpočtových nákladů 
 

 Výši vedlejších rozpočtových nákladů ovlivňuje mnoho faktorů, a proto je téměř 

nemožné určit všechny, které mohou nastat. V této analýze, jsem se rozhodla porovnat 

výši rozpočtových nákladů pouze ve vybraných kategoriích, které nejsou uvedené výše. 

 

4.1 Zařízení staveniště 

 Jak už bylo uvedeno výše, náklad na zařízení staveniště bývá největší a 

nejdůležitější nákladovou položkou. Žádné stavby, ani ty nejmenší, se zpravidla bez této 

položky neobejdou. V této položce se podrobněji řeší sociální objekty pro pracovníky 

stavby, strážnice, vrátnice, kanceláře technického dozoru investora a projektanta, 

sklady, garáže, výrobny, přístřešky, údržbářské dílny, vnější oplocení, inženýrské sítě, 

zabezpečení staveniště a zrušení zařízení staveniště. Výše sazby se mění s ohledem na 

charakter stavby a rozsah budování zařízení staveniště.  

 Při návrhu zařízení staveniště pro rekonstrukci a modernizaci, je třeba zohlednit 

stavební práce, které se obvykle nevyskytují u novostaveb. Jedná se zejména o 

demoliční práce. Jejich pracovní postup musí zhotovitel vypracovat předem, v 

některých případech je třeba zajistit stabilitu objektu a okolních staveb. [11] 

 

Snažila jsem se porovnat dva zdroje, které určují výši těchto nákladů. Katalog 

průvodních činností a nákladů při výstavbě VRN 800-0 udává výši této sazby od 1,5 – 

3,5 % [7], zatímco Stavební standardy od 1,0 – 3,0 % [5]. 

 

Tabulka 3 : Výše sazeb pro zařízení staveniště [vlastní návrh] 

 

  Podle VRN 800-0 České stavební standardy 

ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ 
1,5 - 3,5 % 1,0 - 3,0 % 

        

 

 Z tabulky 1 vyplývá, že výše vedlejších nákladů na zařízení staveniště se může 

pohybovat od 1 % do 3,5 %. [5] [7] 
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Tabulka 4 : Minimální a maximální výše sazby [vlastní návrh] 

 

Minimální výše sazby Maximální výše sazby 

1,0% 3,5% 

 

 

Dále bude vysvětleno, jak přesně zjistit, jaká výše sazby, je pro nás směrodatná. 

Pro různé stavby a situace, se musí požít různá výše sazby, jejíž rozmezí je znázorněno 

v Tabulce 4. A proto je nutné, zamyslet se nad tím, zdali velikost zařízení staveniště 

odpovídá velikosti či objemu budované stavby, tzn., jestli návrh na zařízení staveniště 

vychází z individuálních potřeb stavby. Tyto nároky jsou ovlivňovány například 

velikostí stavby, polohou, ale i technickým pokrokem nebo novou technologií výstavby.  

 

 

Vybavení staveniště (buňky a objekty pro pracovníky stavby) 

 Objem těchto objektů se samozřejmě odvíjí od počtu pracovníků stavby. Ale 

nemůžeme říct, že by počty objektů a pracovníků byly lineární. Na staveništi může 

nastat, a často nastávají situace, kdy technologie provádění nevyžaduje vyšší počet 

pracovníků, například při technologických pauzách. Proto při zařizování vybavenosti 

staveniště musíme vědět: [4] 

 

- jaký typ a velikost objektu budujeme 

- lokaci zařízení staveniště (znalost prostoru pro ZS) 

- dobu potřebnou na výstavbu objektu 

- technologii provádění 

- počty pracovníků a dělníků nacházející se na místě provádění stavby 

 

 

 

 

 



27 
 

Inženýrské sítě 

 Přípojky inženýrských síti pro potřeby staveniště se budují pouze dočasně. 

Běžně se pro vnitro-staveništní rozvody využívají přípojky budovaného objektu, pouze 

však do doby kolaudace. Předně stanovíme, jaké přípojky je nutné vybudovat a dále 

samozřejmě dimenzovat. Důležité je, si uvědomit:  

 

- jaké přípojky chceme budovat 

- množství připojovaných míst 

- vzdálenost přípojek od přípojného bodu 

 

Pro zařízení staveniště se budují tyto přípojky: 

 STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKA NN – zajišťuje potřebný příkon všem strojům a 

zařízením používaným k budování stavby 

 PŘÍPOJKA VODY – zajišťuje rozvod vody po celém staveništi (připojení 

buněk, omývání techniky před výjezdem ze staveniště či úklid povrchu) 

 KANALYZAČNÍ PŘÍPOJKY – napojení sanitárních buněk 

 

 

Stroje a zařízení pro budování stavby 

 Zde hraje velkou roli časová náročnost a technologie provádění. Při některých 

technologiích se bez strojního využití nelze obejít, při jiných ano. Co se týče časové 

náročnosti, zde se musí vzít v potaz délka využívání stroje, které je většinou velice 

finančně nákladné, proto je snaha délku jejich využívání co nejvíce zkrátit. Dalším 

faktorem je, jak tyto stroje dokážou zkrátit dobu výstavby díky svým výkonům. Velkou 

roli hraje i typ budovy. Například při stavbě hal a menších staveb budou kladeny nižší 

nároky na zdvihací techniku (jeřáby, výtahy, zvedací plošiny, apod.), naopak tomu bude 

u výškových budov. Na to navazuje i prostor potřebný pro umístění, montáže, 

manipulaci a vyhrazené bezpečnostní zóny pro tyto stroje. 
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Plochy 

 Tím se myslí plochy skladovací, montážní, chodníky, dopravní plochy. Pro 

stanovení tohoto nákladu je nezbytné znát výměry ploch, umístění a způsob jejich 

úpravy. Velikost skladovací plochy se bude odvíjet od množství skladovaného 

materiálu. Umístění závisí na uspořádání staveniště a s tím možné související poplatky a 

nájmy za zábor dalších pozemků. U komunikace bude směrodatná intenzita dopravy a 

struktura pozemku. Zde je třeba sledovat tyto ukazatele: 

 

- typ skladovaného materiálu 

- objem skladovaného materiálu 

- intenzita dopravy 

- velikost pozemku staveniště 

- dostupnost staveniště 

 

 

Zabezpečení staveniště 

 Velikost nákladů na zabezpečení staveniště bude ovlivněna velikostí stavby. 

Dále také polohou a typem staveniště (zastavěné, nezastavěné území,…). Tyto náklady 

zahrnují náklady na osvětlení, dopravní značení, alarm, strážní službu a v neposlední 

řadě bude staveniště vždy zajištěno oplocením, jak to udává Zákon č. 591/2006 : [10] 

„Stavby, pracoviště a zařízení stanoviště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 

proti vstupu nepovolaných osob, při dodržení následujících zásad: 

 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 

výšky nejméně 1,8 m…“18 
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Obrázek 1 : Vlivy ovlivňující náklady na ZS [vlastní návrh] 

 

 

Na obrázku 1 jsou znázorněny faktory ovlivňující náklad na zařízení staveniště. 

Jeho procentní sazba, běžně udávaná a možná odchylka, se kterou je třeba počítat. [5] 

[7] 

 

4.2 Provozní vlivy 

 Náklady, které se vztahují k provozním vlivům, mohou být použity jen za těchto 

podmínek: 

- Přímé rušení prací – dochází k rušení normálních postupů prací, následkem 

působení provozních vlivů na staveništi, to znamená, že nestačí pouhá existence 

těchto vlivů, ale musí negativně zasahovat do průběhu stavby. 

- Nepřímé rušení prací – tzn., že nepříznivé vlivy přetrvávají, i když elementární 

zdroj těchto vlivů už dávno není aktivní (například zima nebo horko). 
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Provoz investora, případně dalších osob 

 Zde je důležité, jestli stavba probíhá za provozu určitého subjektu, může 

následně nastat kolizní situace, když se tento provoz a staveništní provoz dostanou do 

kolize. Pokud taková situace nastane, potom záleží pouze na dohodě, který provoz bude 

moci pokračovat, a který musí počkat. S tím souvisí omezení určitých prací, které jsou 

prováděny v bytových čtvrtích a obytných domech. 

 Katalog průvodních činností tento náklad nespecifikuje procentní sazbou, ale 

říká, že se tento náklad může řešit smluvní přirážkou k ceně, nebo individuálně. Hlavní 

parametr ovlivňující tento náklad, je způsob, jakým jsou práce rušeny nebo omezeny.[7] 

 

Tabulka 5 : Výše sazeb pro provoz investora, případně třetích osob [vlastní návrh] 

 

 

 

 

České stavení standardy udávají výše sazeb pro tyto náklady takto : 

 

- doprava ke stavebním objektům vedoucí po vnitrozávodních komunikacích 

investora a přes vrátnici závodu bez vyloučení dopravy investora a třetích osob 

– ve výši 0,8 % - 1% 

- škodlivé prostředí vzniklé provozem investora – ve výši cca 0,6 % ale jen 

v případě, že dodavatel vyplácí příplatky podle mzdových předpisů, 

- přestávky v práci jsou – nařízeny investorem, za každých i započatých 15 min na 

směnu se ocení sazbou ve výši cca 0,5 %, 

- ostatní vlivy způsobené provozem investora z jiných než výše uvedených důvodů 

– ve výši cca 0,9 %. [5] 

 

  Podle VRN 800-0 České stavební standardy 

PROVOZ 

INVETRORA, 

PŘÍPADNĚ 

TŘETÍCH 

OSOB 

-smluvní přirážkou k ceně 

- individuálně 
0,5 – 1,0 % 
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Silniční provoz 

 Tyto náklady vznikají tam, kde jsou stavební práce rušeny silničním provozem. 

Často vznikají na dopravních stavbách typu mostů, křižovatek a přejezdů. Záležet tu 

bude jakým způsobem a jak intenzivně budou práce rušeny.  

 

Tabulka 6 : Výše sazeb pro silniční provoz [vlastní návrh] 

 

  Podle VRN 800-0 České stavební standardy 

Silniční 

provoz 
1,5 - 2,5 % 1,5 – 2,5 % 

        

 

 Z tabulky 5 vyplývá, že katalog průvodních činností a nákladů při výstavbě 

VRN 800 – 0 a České stavební standardy se na výši sazby pro silniční kolejový provoz 

shodují. [5] [7] 

 

 

Městský kolejový provoz 

 Zde je důležitým faktorem, zda práce probíhají do 6 m od hrany kolejí 

městského provozu. 

 

Tabulka 7 : Výše sazeb pro městský kolejový provoz [vlastní návrh] 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 7 znázorňuje výši nákladů na městský kolejový provoz v rozmezí od 

5,0% do 15%. [5] [7] 

 

 

 

  Podle VRN 800-0 České stavební standardy 

Městský 

kolejový 

provoz 

5,0 – 15 % 9,0 - 12 % 
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Tabulka 8 : Minimální a maximální výše sazby, která může v tomto případě nastat 

[vlastní návrh] 

 

Minimální výše sazby Maximální výše sazby 

5,0 % 15 % 

 

 

Železniční provoz 

 Zde je důležitým faktorem, zda práce probíhají do 10 m od hrany kolejí 

železničního provozu. Pokud by se jednalo o vzdálenosti od 10 do 60 m, cena se stanoví 

individuální kalkulací. Cena je pak v důsledku toho vyšší. 

 

Tabulka 9 : Výše sazeb pro železniční provoz [vlastní návrh] 

 

  Podle VRN 800-0 České stavební standardy 

Železniční 

provoz 
5,0 – 15 % 5,0 - 13 % 

        

 

 Tabulka 8 znázorňuje výši nákladů na železniční provoz v rozmezí od 5,0 % do 

15%. 

 

Tabulka 10 : Minimální a maximální výše sazby, která může v tomto případě nastat 

[vlastní návrh] 

 

Minimální výše sazby Maximální výše sazby 

5,0 % 15 % 

 

 Po celkovém shrnutí nákladů na provozní vlivy, které mohou během výstavby 

nastat, je možno říct, že se budou tyto náklady pohybovat v rozmezí od 0,5 – 15%. 

Sazby se samozřejmě odvíjí podle situací, které v různých případech mohou nastat.  
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Tabulka 11 : Celkové procentuální shrnutí provozních nákladů [vlastní návrh] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 : Vlivy ovlivňující náklady na PROVOZNÍ VLIVY [vlastní návrh] 

 

Na obrázku 2 jsou znázorněny vlivy, ovlivňující náklad, na provozní vlivy. Jeho 

procentní sazba, běžně udávaná a možná odchylka, se kterou je třeba počítat. 

 

 

 

 

 

Minimální výše sazby Maximální výše sazby 

0,5 % 15 % 
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4.3 Územní vlivy 

 Náklady způsobené prováděním prací v horských oblastech, při čištění 

znečištěných komunikací, zvýšené náklady na pobyt pracovníků, náklady cestovní, 

rušení technologické dopravy ve městech, apod. 

 

Klimatické podmínky  

Zvýšené náklady na stavbách především v horských oblastech nad 700 m n m., 

při vytrvalých dešťových srážkách, v době velkých mrazů nebo vysokých teplot. Do 

těchto nákladů se promítne, odvodnění staveniště od dešťových srážek, zabezpečení 

proti vlivu větru, zdržení výstavby související s vlivem vysokých nebo nízkých teplot, 

odklízení sněhu a námrazy, posypový materiál pro snadnější dostupnost pracoviště, 

nutnost nestandartních ochranných oděvů pro pracovníky, a mnoho dalších. 

 

 Pro nejpřesnější stanovení těchto nákladů, je třeba si uvědomit, jaké budou 

hlavní faktory ovlivňující tento titul. Jsou to například: 

 

- typ působícího vlivu a způsob jakým tento vliv eliminovat 

- zvýšená spotřeba energií při pracích ovlivněných tímto prostředím 

- pořízení ochranných prvků 

- vykonávání prací nad rámec 

 

Tabulka 12 : Výše sazeb pro náklady ovlivněné klimatickými podmínkami [vlastní 

návrh] 

 

  Podle VRN 800-0 České stavební standardy 

Klimatické 

podmínky 
1,0 – 3,5 % 1,0 – 4,5 % 

        

 

Tabulka 12 znázorňuje výši sazby pro zhoršené klimatické podmínky udávané 

dvěma zdroji. [5] [7] 
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Tabulka 13 : Minimální a maximální výše sazby, která může v tomto případě nastat 

[vlastní návrh] 

 

Minimální výše sazby Maximální výše sazby 

1,0 % 4,5 % 

 

 

Mimořádně ztížené dopravní podmínky 

 Náklady vyvolané ztíženými dopravními podmínkami mimo staveniště. Nepatří 

sem standardní náklady na dopravu materiálů na stavbu, ale pouze náklady vyvolané 

použitím nestandardního dopravního prostředku. Za mimořádně ztíženou dopravní 

situaci se považuje, překlad nákladu na jiný rozchod kolejí, odlehčení automobilů či 

vagónů nebo požití nestandardních dopravních prostředků (traktory, pontony, prámy, 

drážní vozíky, vrtulníky, lanovky). Zvýšené dopravní náklady se ocení individuálně 

podle platných cen, včetně nákladů na překládání materiálu. Pro výpočet individuální 

ceny je třeba znát: 

 

- hmotnost veškerého přepravovaného materiálu 

- vzdálenost, ve které ztížené podmínky působí 

 

 

Tabulka 13 : Výše sazeb pro ztížené dopravní podmínky [vlastní návrh] 

 

  Podle VRN 800-0 České stavební standardy 

Ztížené 

dopravní 

podmínky 

- individuálně 

-dohodnutou sazbou 
-individuálně 

        

 

 Tato tabulka znázorňuje způsoby ocenění takto ztížených podmínek, udávaných 

dvěma zdroji.[5] [7] 
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Obrázek 3 : Vlivy ovlivňující náklady na ÚZEMNÍ VLIVY [vlastní návrh] 

 

 

 

Na obrázku 3 jsou znázorněny faktory ovlivňující náklad na územní vlivy. Jeho 

procentní sazba, běžně udávaná a možná odchylka, se kterou je třeba počítat. 
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5 Stanovení vedlejších rozpočtových nákladů na 

konkrétních případech  
 

 Pro lepší představu uvedu následně několik staveb a pokusím se u nich určit výší 

vedlejších rozpočtových nákladů. 

 

5.1 Stanovení nákladů VRN pro bytový dům 

 

ÚČEL OBJEKTU:  

Navrhovaný bytový dům je řešen jako solitérní objekt se čtyřmi nadzemními 

podlažími a pátým ustupujícím podlažím. Projekt obsahuje celkem osm exkluzivních 

bytových jednotek a jednu nebytovou jednotku, vždy se dvěma byty na každém 

typickém patře, v dispozicích 3+kk a 4+kk, a o velikostech 92,7 m² až 119,9 m². 

Součástí každého bytu je prostorná terasa. V posledním ustupujícím podlaží je situován 

jeden velký byt se střešní terasou s příjemným výhledem do okolí. Podzemní podlaží je 

využito výhradně pro účely parkování a sklepů. 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:  

Bytový dům je vystavěn ve tvaru mnohoúhelníku - na sebe navazujících 

obdélníků o celkových rozměrech nejdelších stran 22,9 x 15,6 m. Hlavní vstup do domu 

je z jižní strany na úrovni 0,00 = 324,250 m.n.m.. Další vstup je do garážového prostoru 

rovněž z jižní strany, na straně severní se nachází vstup do nebytových prostor objektu. 

Bytový dům je navržen jako šestipodlažní objekt s využitým podzemním 

podlažím. Uvnitř dispozice v podzemním podlaží je deset parkovacích stání. Na 

garážové stání navazují z jižní strany sklepy, výtahová šachta a technická místnost, 

ze západního směru pak zádveří se schodištěm, umožňujícím vstup do 1. nadzemního 

podlaží, navrženého s jednou bytovou jednotkou s dispozicí 3+kk se zahradou a 

nebytovým prostorem, v severní části objektu se nachází schodiště pro jednotlivá 

navazující nadzemní podlaží. V 2. nadzemním podlaží jsou navrženy dvě bytové 

jednotky: 3+kk a 4+kk s terasou. Na úrovni 3. podlaží je navržen byt s dispozicí 3+kk a 

4+kk, dispozičně totožné se čtvrtým nadzemním podlažím. V pátém nadzemním podlaží 

je situován byt 4+kk se střešní terasou. 
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Stanovení výše VRN 

Jako příklad je uvedeno, jak může vypadat výše vedlejších nákladů pro budovu 

pro bydlení, kde základní rozpočtové náklady činily 18 500 000 Kč. Tato konkrétní 

budova i situace slouží pouze pro názornou ukázku, jak může vypadat výše vedlejších 

rozpočtových nákladů. 

 

Tabulka 14 : Přehled vypočtených VRN pro bytový dům [vlastní návrh] 

 

 

 Na místě staveniště proběhly všechny nutné průzkumné a geodetické práce, čímž 

se myslí geologický průzkum, geodetické práce prováděné před, během a po stavbě. 

Proto byla výše sazby zvolena 1,0 %, stejně jako to uvádí Katalog průvodních činností 

a nákladů při výstavbě. [7]  

 Náklady na přípravu staveniště byly nulové, protože se na místě nenacházely 

žádné konstrukce nutné k odstranění. Ani objekty či inženýrské sítě nutné k přeložení. 

Dále zde neprobíhaly žádné záchranné práce týkající se přírodních hodnot. 

 Pro zařízení staveniště proběhly všechny potřebné úkony. S přihlédnutím 

k tomu, že se jednalo o větší projekt, byl vypracován plán zařízení staveniště a úpravy 

pro uložení mobilních buněk. Tyto buňky byly pronajaty. Proběhlo samozřejmě i 

připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro, voda, kanalizace, plyn). 

Staveniště bylo nutné zabezpečit oplocením, strážnou službou, osvětlením a 

v neposlední řadě také dopravním značením. Skladovací plochy byly zřízeny přímo na 

staveništi. Nakonec byl tento náklad uzavřen zrušením zařízení staveniště. Tento náklad 
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byl vyčíslen stejně jako v Katalogu průvodních činností a nákladů při výstavbě na 

2,3%. [7] 

 Náklady na technický dozor, celkovou kompletační a koordinační činnost byly 

vyčísleny na 2,8 %. Tato sazba vyplynula z celkového objemu a časové náročnosti 

výstavby. A také po domluvě firmy zajišťující inženýrskou činnost a investora. 

 Pro určení výše nákladů související s územními vlivy bylo směrodatné, že stavba 

neprobíhala v oblastech velké nadmořské výšky, ani v oblastech, které postihují silné 

srážky. Jelikož se staveniště nacházelo přímo u hlavní komunikace, nepočítalo se se 

ztíženými dopravními podmínkami. Proto byla pro tento náklad zvolena nulová 

přirážka. Stejně tak tomu bylo u provozních vlivů. 

 Bylo ovšem nutné zajistit dopravu zaměstnanců na staveniště. Tento náklad byl 

oceněn individuálně, podle aktuální ceny pohonných hmot, která činila 36 Kč/l. 

Průměrná spotřeba automobilu, kterým dělníci každý den cestovali, byla 5,5 l/100 km. 

Stavba probíhala 12 měsíců, tedy jeden rok. Tento rok měl 252 pracovních dnů. Pro 

tento náklad byl použit jednoduchý vzorec (252*50*36*5,5/100). Výše tohoto nákladu 

byla tedy 24 948 Kč. 

 

Obrázek 4 : Situace objektu [vlastní návrh] 
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5.2 Stanovení výše VRN pro novostavbu rodinného 

domu 

 

ÚČEL OBJEKTU: 

 Patrový rodinný dům je určený pro čtyřčlennou rodinu. K domu patří garážový 

přístřešek. Přízemí domu tvoří otevřená denní část, jejíž dostatečné prosvětlení zajišťují 

velké skleněné výplně směřující na zahradu.  

Objekt je situován v části obce Deštné v Orlických horách. Vjezd na pozemek je 

zajištěn ze sousední komunikace (ulice Ztracená). Pěší vstup na pozemek je veden přes 

branku v oplocení pozemku. Objekt splňuje regulační plán. Neleží v památkové 

rezervaci ani v památkové zóně.  

 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: 

 Půdorys objektu je obdélníkový, střecha je sedlová, což nijak nenarušuje okolní 

zástavbu. Objekt má 1 nadzemní podlaží a obytné podkroví. V 1. Nadzemním podlaží 

se nachází vstupní hala, technická místnost, komora, schodiště, pracovna, wc, obývací 

pokoj s kuchyní.  Po schodišti se dostaneme do obytného podkroví, kde se nachází 

pokoj, ložnice, dětský pokoj a koupelna. Na pozemku bude zřízeno parkoviště. 

V budoucnu se zhotoví za objektem bazén.  

Objekt je realizován jako zděný ze systému Porotherm s obvodovým zdivem 

Porotherm 44P+D na cementovou maltu, vnitřní nosné zdivo – Porotherm 24 P+D a 

příčky – 11,5 P+D.  

 

 

Stanovení VRN 

 Na tomto místě budou vyčísleny možné vedlejší rozpočtové náklady pro 

novostavbu rodinného domu. Tento dům se nachází v obci Deštné pod Orlickými 

horami. Obec se nachází v nadmořské výšce větší než 700 m. n. m. a to se samozřejmě 

promítne do VRN, konkrétně v nákladech týkajících se územních vlivů. 

 Uvažované základní rozpočtové náklady činily 4 580 000 Kč. Opět je 

opakováno, že případ je pouze modelový a slouží k ukázce, jak může vypadat výše 

VRN. 
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Tabulka 15 : Přehled vypočtených VRN novostavbu RD [vlastní návrh] 

 

 Na místě staveniště proběhly průzkumné a geodetické práce (geologický 

průzkum, geodetické práce před, během i po stavbě). Sazba byla zvolena jako 1,0 % 

z ceny základních rozpočtových nákladů, stejně jako to udává Katalog průvodních 

činností a nákladů při výstavbě. [7]  

 Náklady na přípravu staveniště byly vyčísleny na 1,5 %. Na parcele zamýšlené 

ke stavbě se nacházelo torzo starého objektu, které bylo třeba odstranit. Vzhledem 

k tomu, že se na parcele nacházel již jeden starší objekt, předpokládalo se, že bude 

nutné přeložit inženýrské sítě, které svým stářím již neodpovídali potřebné kvalitě. 

 Jelikož se jednalo o stavbu rodinného domu, nebylo třeba zpracovávat projekt 

zařízení staveniště. Jako stavební buňku investor použil svou vlastní maringotku, tím 

odpadl náklad za pronájem stavební buňky. Staveniště bylo zabezpečeno oplocením. 

Náklad činil 1,3 %. 

 Náklady na technický dozor, celkovou kompletační činnost a koordinační 

činnost byly vyčísleny na 0,6 %. Investor si téměř veškerou inženýrskou činnost 

zajišťoval svépomocí. 

 Stavba probíhala v nadmořské výšce větší než 700 m. n. m. K tomu se vážou 

zvýšené náklady na územní vlivy. Podle Katalogu průvodních činností a nákladů při 

výstavbě [7], je náklad stanoven procentní sazbou 3,5 %. Jak již bylo řečeno, investor si 

většinu stavebních prací zajišťoval svépomocí, tudíž ani tyto náklady nebudou tak 

vysoké, jak udává Katalog VRN 800-0.  Náklad byl stanoven na 2,1 %. 
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 Náklady na provozní vlivy a další náklady na pracovníky byly vyčísleny jako 

nulové. Investor si objekt stavěl z velké části sám, nebo za pomocí známých. 

  

 

Obrázek 5 : Rodinný dům [2] 
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5.3 Stanovení VRN pro rekonstrukci rodinného domu 

 

ÚČEL OBJEKTU: 

 Objekt se nachází v lokalitě zastavěné dalšími rodinnými domy a to jak 

řadovými, tak i samostatně stojícími v okrajové části města Náchod. Jedná se o rodinný 

dům, jenž byl postaven s největší pravděpodobností v šedesátých letech minulého století 

a který má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží s malou půdou. 

 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: 

 Budova je z dob socialismu (60. – 70. Léta). Půdorys se od stávajícího stavu 

bude lišit a to přístavbou schodiště a výtahu z 1.PP do 1.NP. Výška budovy zůstane 

zachována. Provede se oprava střešní krytiny (nová hydroizolace a nový nátěr). Nad 

přístavbou bude dvouplášťová střecha. Budova je zcela podsklepena a rozdělena do 

dvou podlaží. Svým vzhledem tvarem objekt zapadá do okolní zástavby. Barva budoucí 

omítky bude světle oranžová se světle zelenými pásy v souladu s plastovými okny 

v imitaci dřeva. Vstup do objektu je z jihu a východu z ulice Pražská. 

 

Stanovení VRN 

V tomto případě se bude opět stanovovat výše vedlejších rozpočtových nákladů, 

ovšem s ohledem na to, že se jedná o rekonstrukci rodinného domu.  

Uvažované základní rozpočtové náklady na rekonstrukci budou činit 1 230 000 

Kč.  
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Tabulka 16 : Přehled vypočtených VRN pro rekonstrukci RD [vlastní zdroj] 

 

 

 Jelikož se jednalo o rekonstrukci rodinného domu, nebylo nutné provádět žádné 

průzkumné, ani geodetické práce. 

 Náklady pro přípravu staveniště byly vyčísleny jako 1,0 % z celkových ZRN. 

Počítalo se s možnou demolicí části objektu. 

 Náklady na zařízení staveniště byly nulové. Stavba již byla postavena, tudíž 

nebylo nutné vybavovat zařízeni staveniště stavebními buňkami, připojovat zařízení 

staveniště na inženýrské sítě, ani zabezpečovat staveniště, protože objekt byl již 

oplocen. Zázemí pro pracovníky bylo zřízeno přímo v domě. 

 Investor byl velmi pracovně zaneprázdněn, proto přenechal veškerou 

inženýrskou činnost na profesionální firmě, nacházející se v okolí. Rozumí se tím 

technické dozory, kompletační a koordinační činnost. Náklady na tuto činnost byly 

vyčísleny na 1,6 %, vyplývají z objemu a časové náročnosti stavebních prací. [7] 

 Pro určení výše nákladů související s územními vlivy bylo směrodatné, že stavba 

neprobíhala v oblastech velké nadmořské výšky, ani v oblastech, které postihují silné 

srážky. Jelikož se staveniště nacházelo přímo u hlavní komunikace, nepočítalo se se 

ztíženými dopravními podmínkami. Proto byla pro tento náklad zvolena nulová 

přirážka. Stejně tak tomu bylo u provozních vlivů. 

 Další náklady na pracovníky byly také vyčíslené na nulu, jelikož dělníky nebylo 

třeba převážet na staveniště, ani jim jinak zajišťovat ubytování. 
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5.4 Stanovení VRN pro stavbu budovanou při 

zhoršených klimatických podmínkách 

 

ÚČEL OBJEKTU: 

Objekt bude po dokončení výstavby sloužit jako samostatný jednobytový 

rodinný dům se samostatně stojící garáží. Rodinný dům má samostatné vytápění, 

přípojky vody, plynu a el. energie. Garáž je připojena na nn rozvod rodinného domu. V 

přední části parcely bude vybudována samostatná nepropustná žumpa pro splaškovou 

kanalizaci. 

 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: 

 Stávající stavební parcela je v kopcovitém terénu. Objekty rodinného domu a 

garáže jsou osazeny výškově podle stávajícího terénu - jako stabilní bod výškového 

osazení je považován vrch betonové patky oplocení na hranici stavebního a sousedního 

pozemku. Tento bod je zakreslen v situaci. Okolní zástavba není realizována. 

Navrhované objekty jsou nepodsklepené. 

Rodinný dům je zděná stavba s valbovou střechou, pokrytou betonovou krytinou 

BRAMAC. Vnitřní příčky jsou také zděné. Všechny výplně otvorů v obvodových zdech 

jsou navrženy z plastových profilů se zasklením izolačním dvojsklem, případně 

trojsklem. Klempířské konstrukce jsou navrženy v provedení PZ plech. Vnější fasáda je 

zhotovena z kontaktního zateplovacího systému tl. 50mm. Barevné provedení fasády, 

jakož i výběr barevného odstínu krytiny určí investor. Objekt je založen na základových 

pásech a je nepodsklepený. 

 

Stanovení VRN 

 U tohoto rodinného domu bude hlavním kritériem to, že jeho stavba probíhala za 

výrazně ztížených klimatických podmínek. Kterými se rozumí velké mrazy, při kterých 

vznikají škody a je třeba odklízet sníh a námrazu. Při takovémto počasí dochází 

k omezení doby výstavby nebo dokonce přerušení, dokud se klimatické podmínky 

nezlepší. Pokud takováto situace nastane, katalog průvodních činností a nákladů při 

výstavbě VRN 800-0 udává výši procentní sazby pro VRN ve výši 1 % ze ZRN. 
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Tabulka 17 : Přehled vypočtených VRN při výrazném zhoršení klimatických podmínek 

[vlastní zdroj] 

 

 

 

Na místě staveniště proběhly průzkumné a geodetické práce (geologický 

průzkum, geodetické práce před, během i po stavbě). Sazba byla zvolena jako 1,0 % 

z ceny základních rozpočtových nákladů, stejně jako to udává Katalog průvodních 

činností a nákladů při výstavbě. [7]  

 Náklady na přípravu staveniště byly vyčísleny na 0 %. Parcela zamýšlená ke 

stavbě byla plně připravená k provádění stavby. Nenacházely se zde žádné konstrukce 

nutné k přeložení či odstranění.  

 Jelikož se jednalo o stavbu rodinného domu, nebylo třeba zpracovávat projekt 

zařízení staveniště. Jako stavební buňku investor použil svou vlastní maringotku, tím 

odpadl náklad za pronájem stavební buňky. Staveniště bylo zabezpečeno oplocením. 

Plochy pro skladování byly zajištěny na pozemku stavby. Proto byl náklad vyčíslen na 

1,3 %. 

 Náklady na technický dozor, celkovou kompletační činnost a koordinační 

činnost byly vyčísleny na 0,6 %. Investor si téměř veškerou inženýrskou činnost 

zajišťoval svépomocí. 

 Stavba probíhala za velmi špatných klimatických podmínek. K tomu se vážou 

zvýšené náklady na územní vlivy. Podle Katalogu průvodních činností a nákladů při 

výstavbě [7], je náklad stanoven procentní sazbou 1 %. Bylo nutné zajistit odklízení 

sněhu a námrazy. Dále byly započteny náklady na energie pro rozmrazování materiálu a 
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temperování pracovních prostor. Díky těmto zhoršeným podmínkám došlo 

k prodloužení doby výstavby. 

 Náklady na provozní vlivy a další náklady na pracovníky byly vyčísleny jako 

nulové. Investor si objekt stavěl z velké části sám, nebo za pomocí známých. 

 

 

 

5.5 Shrnutí výsledků konkrétních případů 

  

 Všechny výše uvedené situace jsou smyšlené a slouží pouze jako ukázka, jak 

mohou vypadat výše vedlejších rozpočtových nákladů. Může nastat nepřeberné 

množství situací, pro které nejsou určené procentní sazby VRN. Při takových situacích 

je nutno stanovit výši částky individuálně. Na konkrétních případech uvedených výše, 

bylo znázorněno, jak mohou vypadat VRN pro bytový dům, VRN pro novostavbu 

rodinného domu dům, který bude rekonstruován, nebo stavby ovlivněné územními 

vlivy. Uvedené náklady jsou pouze orientační, je nutné počítat s možnými odchylkami, 

které jsou uvedeny v kapitole 4. Analýza vedlejších rozpočtových nákladů. 

 Pro názorný přehled uvedených případů slouží tabulka 18, ve které si můžeme 

porovnat jednotlivé procentní sazby a částky potřebné pro VRN. 

 

Tabulka 18 : Přehled konkrétních případů a jejich VRN [vlastní návrh] 
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6 Celkové zhodnocení nákladů spojených se ztíženými 

podmínkami 

Tabulka 19 : Přehled nákladů spojených se ztíženými podmínkami [vlastní návrh] 

 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
PROCENTNÍ 

SAZBA 

PRŮZKUMNÉ, 

GEODETICKÉ A 

PROJEKTOVÉ 

PRÁCE 

Průzkumné práce 

0,5 - 1,0% Geodetické práce 

Projektové práce 

PŘÍPRAVA 

STAVENIŠTĚ 

Záchranné práce 

1,5-2,5% Přeložení konstrukcí 

Odstranění materiálů a konstrukcí 

ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ 

Budovy pro bydlení 2,3% 

Budovy a haly občanské výstavby 2,8% 

Opravy a údržba stavební povahy 1,6% 

Komunikace pozemní, letiště, dráhy kolejové, vedení 

trubní dálková a přípojná, vedení elektrická, sanace 

podzemní historických jader měst a podobných prostor 
3,0% 

Výstavba mostů 3,7% 

Opravy a údržba mostů 1,5% 

Rekultivace, parkové úpravy, lesní a polní cesty, 

zřizování mezí, hydromeliorace, nátěry konstrukcí, 

izolace 
1,1% 

Tunely, metro  3,3% 

Hráze a objekty na tocích, úpravy toků, kanály 3,4% 

INŽENÝRSKÁ 

ČINNOST  

Dozory, posudky HODINOVOU 

ZŮČTOVACÍ 

SAZBOU, 

SMĚRNOU 

PROCENTNÍ 

PŘIRÁŽKOU   

Zkoušky a ostatní měření 

Revize 

Kompletační a koordinační činnost 

Ostatní inženýrská činnost 

ÚZEMNÍ VLIVY 

Klimatické vlivy 1,0 - 4,5% 

Ztížené dopravní podmínky INDIVIDUÁLNĚ 

Práce na těžce přístupných místech 
INDIVIDUÁLNĚ, 

SMLUVNÍ 

SAZBOU 

PROVOZNÍ VLIVY 

Provoz investora 0,5 - 1,0% 

Silniční provoz 1,5 - 2,5% 

Ztížený pohyb vozidel v centrech měst INDIVIDUÁLNĚ 

Železniční provoz 5 - 15% 

Ochranná pásma 

PŘIRÁŽKOU, 

SMĚRNOU 

CENOU, 

INDIVIDUÁLNĚ 

NÁKLADY NA 

PRACOVNÍKY 

Stravné, nocležné, pracovní pohotovost, doprava 

zaměstnanců na staveniště 

PAUŠÁLEM, 

INDIVIDUÁLNĚ, 

HODINOVOU 

SMLUVNÍ 

SAZBOU 

OSTATNÍ 

NÁKLADY 

Ostatní náklady související s objektem PAUŠÁLEM, 

INDIVIDUÁLNĚ, 

PEVNOU CENOU 
Ostatní náklady související s provozem 

Havárie a živelné pohromy 
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 Výstupem této práce je tabulka 19, ve které jsou uvedeny možné náklady 

spojené se ztíženými podmínkami. Tím se rozumí náklady ovlivňující tyto tituly : 

Průzkumné, geologické a geodetické práce, přípravu staveniště, zařízení staveniště, 

inženýrskou činnost, uzemní vlivy, provozní vlivy, náklady na pracovníky a ostatní 

náklady týkající se stavby a jejího okolí. Výše sazeb zaznamenány v tabulce, jsou 

čerpány ze dvou zdrojů. Katalogu průvodních činností a nákladů při výstavbě (VRN 

800-0 Vedlejší rozpočtové náklady)[7] a Českých stavebních standardů.[9] 

 

 Pro projektové, geodetické a průzkumné práce je procentní sazba uvedena mezi 

0,5 – 1,0 % ze ZRN. Pokud by nebylo možné stanovit objem těchto prací předem, 

doporučuje se, oceňovat hodinovými zúčtovacími sazbami. 

Příprava staveniště obsahuje záchranné práce týkající se přírodních hodnot, 

možné překládání či odstranění konstrukcí. Tento náklad je udáván v rozmezí              

1,5 – 2,5 %. 

 Zvýšené náklady na zařízení staveniště bývá nejrozšířenější nákladovou 

položkou. Bez této položky se zpravidla neobejde žádná stavba. Zde se výše nákladů 

pohybuje v rozmezí 1,0 – 3,5 %. Výše této sazby se mění s ohledem na charakter stavby 

a rozsah budování zařízení staveniště. 

Pro inženýrskou činnost nejsou procentní sazby určené, proto se musí oceňovat 

jiným způsobem. Hodinovou zúčtovací sazbou, směrnou procentní přirážkou nebo 

individuálně. 

 Další důležitou položkou jsou náklady zvýšené územními vlivy. Jsou to náklady 

plynoucí z umístění staveniště. Jedná se o klimatické vlivy, ztížené dopravní podmínky 

či práce na těžce přístupných místech. Pro stanovení jejich výše se používá sazba 1,0 – 

4,5 %. Dále se cena může určit individuálně nebo smluvně. 

 Pro náklady vyvolané provozními vlivy je udávána částka jako 0,5 – 15 % ze 

ZRN. Ocenit je můžeme také individuálně, přirážkou nebo směrnou cenou. Jsou to 

náklady vznikající v podmínkách ztíženého provádění prací. 

 Další náklady na pracovníky nemají určenou procentní sazbu. Můžeme je 

oceňovat, jak tomu již bylo řečeno individuálně, hodinovou zúčtovací sazbou nebo 

paušálně. Pod tímto titulem se představuje stravné, nocležné, doprava zaměstnanců na 

staveniště či pracovní pohotovost. 
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 Ostatní náklady se vztahují k ostatním nákladům souvisejícím s objektem, 

ostatním nákladům souvisejícím s provozem, nebo havárií a živelnou pohromou. 

Ocenění je možné paušálem, individuálně a pevnou cenou. 

Výše procentní sazby se u každé stavby doplní podle aktuálního stavu, který je 

naznačen u modelových příkladů uvedených v práci. 

 

 Podrobněji jsou všechny tyto náklady popsány v kapitole 2. 
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7 Závěr 

 
 Cílem této práce bylo analyzovat vedlejší rozpočtové náklady a náklady 

související se ztíženými podmínkami. A určit pro ně jejich obvyklou výši. Hned 

v úvodu byly definovány důležité pojmy, pro lepší pochopení problematiky této práce. 

Následovalo rozčlenění do jednotlivých druhů a poddruhů nákladů. Nejvíce pozornosti 

bylo věnováno vedlejším rozpočtovým nákladům. Byly přiblíženy způsoby jejich 

oceňování. 

 V druhé části práce, byla provedena analýza vedlejších rozpočtových nákladů. 

Cílem analýzy bylo stanovit, důležité faktory, které mají zásadní vliv na konečnou výši 

sazby. A stanovit, čím jsou tyto faktory ovlivněny. Faktorů ovlivňující vedlejší náklady 

může nastat nepřeberné množství, tudíž je velmi těžké, dá se říct nemožné, určit je 

přesně. Dalším úkolem analýzy bylo porovnat možné zdroje, které udávají procentní 

sazby pro VRN. 

 Po analýze následovalo stanovení vedlejších rozpočtových nákladů na 

konkrétních případech. Tato část slouží k lepší představě toho, jak ovlivňují uvedené 

faktory celkovou cenu stavby. Podrobeny tomuto rozboru byly čtyři objekty, na kterých 

byly tyto náklady vyčísleny a určeny pro ně procentní sazby. Jednalo se o bytový dům, 

pro který se stanovily celkové vedlejší rozpočtové náklady. Dále o dvě novostavby 

rodinného domu. Jedna byla podrobena zhoršeným podmínkám územního vlivu. A další  

výrazně zhoršeným klimatických podmínkám. A nakonec byly stanoveny VRN pro 

rekonstrukci rodinného domu. 

 

 Výsledkem této práce je přehledně zpracovaná tabulka nákladů, souvisejících se 

ztíženými podmínkami. V tabulce jsou znázorněny procentní výše sazeb udávané 

dvěma zdroji, případně jiná možnost ocenění, kterou je možné tyto náklady vyčíslit. 
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